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Про надання дозво.,Iy на l]lIготоI].lення IIpOeK,Iу le\r-rc\cI [)tll0
щоjlо вiдведення }e}Ie.TbHoTдi"пянKlr \, в.lttctlic,гb l1.10tlleK)
1,9438 га .- л"гIя ведення особrrстоl-о се"цrlнськоt,o гOсll0,1ilрс l l]a
громадянцi fiauKiB OKcaHi l}аси",riвнi в селi Горсlднlrця }а }Iеrцами
насе"ценого пункту .
Розг:lянувrпи заяв\l I,ро]\{а.,{янки f{arrKiB оксани I]аси,,тiвнl.t . заресстрованоТ за Ll.tрссою
с. l'орсlrllниliя про надання .цозво,I\ на виlотовjIення lIp()cKT\, ]el\{,-]e\c IpOK) Lцо;lо вi.-(ведення
зеl,tеJтьноТ;IiлянкИ гLIIощек) 1,9,+З8 га.. нА якiй рсlзташованi нехtиt,,цс,lвi булiвлi: не)tи,г-lова бу:iв;rя
(свинарник) .що на-Iехiить на rrpaBi влttсносri (.'tоговiр купiв:li-пролаяi}, t]MX ýч l4з066
Л9l4З()б7,1012 14.07.2010 рок1,)]неlкит.пова бу,;tiв,rя.корiвник (свiдоцтво I]po ltрилбання
нер)Iхоi\,tого майна на аукцiонi з реапiзацii'заставного майна
"серiя та HoN,rcp 59 вiл 2t1.02.20l9
iнДекснlтй
ноМер
45742616)
не)t(Ll,г.цова
;
б1,:iв"rlr"ксlрiвник (cBi.,lolITBcl ltpo tlридбання
рок}'
нер\,\о\Iого rtайна на avKT]ioHi з реtuIiзацil' заставнсlIсl rtайнi,t .серiя та но\{ср 61 вiд 28.02,2019
рок)' iH;teKcHltй но]\,{ер zl57;lЗ2З6) - .t_lя ве,,tенняt осtlбт,tсIоI,о сеjIянськоl о lосIIодарсrва в ceri
ГороднtlцЯ за рахунОк зеN,Iе.IЬ ко\.{\,нi]-цьНоj' B.lacHclсTi ci. tbcbKt)I осгIL)Дарськоi,о призначенгtя (tti,,1
,Jt] \rciltax }]ace_,]cнO0,0 IlуHK1 \
ГОСПО.'IаРСЬК}l\{И будiв,tяпtи Til
.,tRорами)
бсрr,чи j(0 },ваI,и ]аяв) старосl Ir ce",Ia l'орtl;1нlll1я. г]ра\()}]\ tOLiи ltрсlllсiзиtlil' KoMicil' з tlиl.ilнь
rriсrобl;tl,вання.бlдiвнI]I{,гва.архiтеКlrри.,зеrrс.It
нlI\ Bi.lпoclrH la Oxop()llIr lIpL{po. lи. берr,lтl .,tcl
\l]i1I,I] рitttеннЯ CKаtaтcbKtlT lticbKcli' р|]_iИ л!1607 Bi.t 17.01.]0l9 р()к\. КL.Р\}оLiИСЬ
сL,с,г.12,jз,118,123 Зепtельного Ko.1teKc1 Украi'ни. сr,.25 Закон1 }'краТгrи ''IIpсi зеrt_,lсr,сгрiГl'. ст.26
Законl,УкраТни "Про ьtiсцеве саNfоI]рядування в YKpaiHl", r,ticbKa pajta
|

ВиРIШиЛА:

f,ariKiB OKcaHi Василiвгri дозвi-t на вI]готовjIення IIpoeK,l.V зе]\{-rrс\,сI.рок) IIlодо
вi,llведення зеп,tеrьноi' дi,цянки у, B,lacHicTb lI.IOIIIeKl l .9r{]8 I,a - ,'l-,iя t]е,,Iення особис t.tll ci
сеJIянського госпоjIарства в ce":ri I'оро.,IницlI ,]i'l рах!,нок :]e\Ic.,tb KO\IуHiL lbHoi' t],IacHocl i
сiльськогосподарського признаLIення (пiд госllоларськи\4Lr б\,дiв.;tя:vи ,га _{вораi\{и) ш1,1яхом liсlдi',lу
земе,rrьноi дiлянки. якiй присвосно кадастровий но]\{ер 6124бtl 1600:01 :003:0149 за N,{ежами
Hi"]ce.leH()l о пунк гч,
2.I)екоr,tенД\,ватИ I,ромадянЦi ЩаrlкiВ OKcaHi Васи-riвнi ]Rсрн\rII,iсЯ \, зе\{]Iевп()рядн) органiзаtlittl.
,TKtl \IaC "-tittеtlзiкl на виконання ,]е\I-левlIорядних робi r . ..t,lя ]it\lоtз-,lсннrl llp()cKl \ Jc\{,Ie\ cl.p()IO
ljio.-lo вi-Iве.,(сння зел,tс.Iьнсlj'дi:tянкт,l ) Ft. litc}]ictb tt.ttrltlCI() 1.9-1З8 ta. -.t. lя l]c. lсt{I{я осtlбисtrll сt
сс,rlяЁIськоI,О IociIOJapc ltJa в cc_ti l'сlро.lнлtrlя ]а рах\ tlOK зс\lс,Iь Ktltlr Ha,lrbHttl' B:lacгtocri
сi;lьськогосIIодарського признtltlення (triд гсlсItсlдарськи\{L,l б1,.ltiв,-rялllt l.а,,tl]ора]\Iи) tш:lяхоr.t tltl.{i:Tr
зепtельноi дiлянки. якiй присвосно кадас,гровий но\{ер f,l246Itl600:01:003:0l49 за \Iе}ка\tи
населеного lIyHKTy.
.га
з ' IlpoeKT зеN{леустроlо IIрсдс,I авитИ на черI,оВ1, сесittl lricbKcli'
ра, tt-r .{.IЯ За1Вер.rIя(енt{я
lIриL"Iняття рitпення Ilo перелачi v B-ltacHic],b зе\lе.IьноТ,,(i,tяtlкit.
;{.Рiшеr+нЯ CKa,laTcbKoi'MicbKoT
рали N9]-77] Bi:l0.+,01.20l9 рок1, BBii)*(a,I}.1 I.аки\I,IIl0 втрати_:tо
,lиннiсtь.
l.rГ{ати Iро\,{а.цянцi

5. З даним рiшенням ознайомити гроN,{адянку flartKiB Оксану }Jасилiвну.
Мiський гоJIова:

lIe,r,pcl С'авончак.

