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Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
з метою передачі у власність Рихлик Т.Ю. 
 

 Розглянувши заяву громадянки Рихлик Тетяни Юхимівни, жительки        
с.Павелки, вул.XXXXX, іден. номер XXXXXXXXXX про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), з метою передачі у власність 
загальною площею 0,4130 га в тому числі: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,25 га 
в с.Павелки, вул.XXXXX; для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,073 га в с.Павелки, вул.Садова; для ведення особистого 
селянського господарства загальною площею 0,09 га в с.Павелки, вул.XXXXX 

враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки    
XXXXX від XXXXX року, XXXXX від XXXXX року, XXXXX від XXXXX року 
та рекомендації постійних комісій, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.ст.12, 118, 121, 126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про державний земельний кадастр», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити громадянці Рихлик Тетяні Юхимівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) в с.Павелки загальною площею 0,4130 га.  
2. Передати  громадянці Рихлик Тетяні Юхимівні у власність земельні ділянки  
загальною площею 0,4130 га в тому числі: 
0,25 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель і споруд по вул.XXXXX, кадастровий номер XXXXX; 

0,0730 га - для ведення особистого селянського господарства, по вул.XXXXX, 

кадастровий номер XXXXX; 

0,09 га - для ведення особистого селянського господарства по вул.XXXXX, 

кадастровий номер XXXXX. 

3. Рішення виконкому Павелківської сільської ради від XXXXX в частині 
передачі громадянці Рихлик Тетяні Юхимівні у приватну власність земельних 
ділянок загальною площею 0,49 га  вважати таким, що втратило чинність.  
4. Громадянці Рихлик Тетяні Юхимівні провести оформлення речового права на 
дані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 
(Рудюк П.М.). 
 
Міський голова        Галина БІЛЕЦЬКА 
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