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вuкреслення 7ТД It{! ttраео R,l{lCi|a:._|txti цrl :lе"мг;ю

zp ом а dя н алв l} е i l tt ко с i.rl л: i в с, ь кеli с { л ь с i\ i,<oi р еш1 u
{в кiлькосmi l$17 чол,)i; {'{.lраtалtltв "l1.,4.} :'1

Kepyto.;rtib Зеtttе:ti,;ицt K.olle]i:{]oM Уitраiнrr, законаN{и УкраТни *ПР"
гtорядок видiliе;,;н;.l Е iJа,г,/рi r.E;t шriсuевос;эi) земельнtlх лi;rянок власникаМ
земельних чri:],ок {паiв'l>i. <ilnc, luiicцeBi ,1еркавнi адмiнiстраuiТ>, кПРО
землеустрiйl>, K1-Ioo frер;кавrrttлi :!е},,,(,JIьi{и, ка,цttстр>, приЙнявши до уВаГИ
клопотання сi-цьського г().I:]в;,, !}tлiлкlэ,,;i-r;сiесьь:оi эiльськоТ ради вiд 07.02.2018
Ns 66:

1. i]нестрt :]H4rtlj,{ 1с ро]illоряд.* е!lня голови Кам'янка-БузькОТ

райдерrкадпliнiсrрацij' s]д ].]7 ir}"_lГ;O.i j\|t :1t',2 <Гlро заIвердження проектноТ

liокументашiТ t:o перt-.лз,ti :,it]Me. ib,{I.jx I,acl,oI, (гаiв) у власнiсть та викреслення

,ЩА на право BIi?,Cl:(iсTi 1,I& ]iмлiL] гiliсri4адriнa:.Ii Е}еликосi:rкiвськоТ сiлr,ськоТ радi.l
(в кiлькостi 10,1'7 чOrr.)!}, i]. cil}"ie] ":,,,)][и(]с}к.рс}4ilдян, х]о отримали право на
середнi зеr,,iелы;i Lii]с,г:iiи (па,'), .1a].Iiсl]t. _il,)ýlе]];1огсr гр. Тарагrати Миколи
lвановича ЕкJljо*lи,грI й<.,rтl (]пaj_iкl)r_M]I}{Iсl гl). i'аоlrпату .iiюбов АндрiiЪнy" ЯКа

lroTapia,rbHc пi:р,r-о борfol } l j Iit с паl i lcc, в i г:рав а.

2. F{адаrи д,озвiit гр, r:parraTi Лiс5сrвi АндрiТвнi на виготовлення
технiчноi дrlк:,.zментаrlii iз зем.[t.:}r.lт,|JOю ш1сдо Естановлення меж зел,tелtьноТ

;liлянки " *l11,rrili (на пл,с:l1,r-вос,гi) в 1lсзп,riрi iJЗЧ (паю) плошею 1,90 умовних
кадастрових г;:к-i,ерiв дJ.я Е,jдЁ!l}+.я т(iваiр]{ого сiльськогосподарськоГО
виробництвrt }r,a l,еритор 1Т ]] с ;TlIr. о,, i : i к, tl,эькоТ с iл ;,с ькоТ ради.

З. РозрiэбIе,{,у та ]l0годi}iе]iч, ,", встзFjсвленому законодавством поряДкУ,
iiокументацiю пc}.]aili tia :jатllегii]х{L,L{F]я в Кам'янка-БУзькУ
r.айдержа!l\i, н, ]l Jiiц1Io.

4. Кот-: КсЁi,}i,j {,l'ilF^ |}{.lЗЦ,)l)Я 1}1(t)ННЯ ПОКЛаСТИ На ПеРШiОГО
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