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кдм, яlкд- Б уз bld д р Айl о I-I} tA лЕ I} х{АЕ FIА АдI\4IнI с тр Аtця

r, {} з tt г! р .,r{ д"{ d{ Е н н я
/t,роrп_оu ua/l/g*. кап{,янка.Бузька Nъ!rдРI-а///х,/

IIро внесення злцiн йо розпоряd}юенмя zалс+lt

i Капt'янка-Бузькоi райdеэрзttай"ыir,tiсmращii Bid
',' 27.70.2004 ЛЬ 382 чПро звtпверdмеення

rapoeKmHo't lвкулвенtлtсlцi|{ иФ переdачi
зелrел|rнлtх ч{лсtю(rк {ltBl)Bi у в.в.аснiсmь пра

вuкреслення ýД Het прв6{t Bjlacжaq:ftli нu земrаю

zp ом а dян але lý ел uко с L,l, Ki в сь кqуi с i л ь с ь ко { р а i) u
(в кiлькосmi 1$47 чолl")лl $t'*u4уhа ý.P,s 

;,,

Керуrсlчись Земе;l:;:lиьз кодеriсом УкраТни, законами УкраiЪи <Про

порядок врlдi.rrення Е }]:}г',-zрi tнa мiсцевоt;r i) :jемельнIlх дiлянок власникам

земельних час1ок {паiв)>,. <,}11.1o v,icTtoBi,цев:кавнi адмiнiстрацii)>, KITpo

землеусТрiй), ,<ilрО ,Д,ер;кавrrллl*i зел,tс,,шьний riа/цастр)), прийнявши до уваги
к,чопотання сiльilь}iогo г0,1сврi Вsл;lкlп;ilткiвсько1 эiльськ:оТ ради вiд 26.01.20t8

"lts З9:
1. Внес1rt зтчliнИ .цО розпOряДження го.гIови Кашл'янка-БузькоТ

раIlлержадмiнiотрацiТ вi;ц 2]7.i0.'-rG04 лЪ 382 кГIро загвердЖення гtроектноТ

дск}/меЕIТацii гiо r;ереда.Ii зL|мf;jlь;{р]х tjacToк (паiЪ) у влсrснiсть та викрсслецня

;lA на праЕ0 влiасносlтi F{а з*млFо грсI\4tадянапт ВеликосiлкiвськоТ сiльськоТ радt,t

(в,кiлькосr:i 1047 чоrr.)в" al cit}l€: -у {]ilисOк гро}ладян, Ш{о отримали право на

середнi земельнi часткt{ {гlаi.Э, замлсть ПОМС:РЛОГс гр, Михарiлюка Роп,lана

},r{ихайловича включити його сilа.цкоtjг-,Iицю гр. Кашубу ОксаНу PoMaHiBHy, яка

нотарiально псgэео форм],i jiil сlп:t l;. Ki,B i il р ав а.

2.Ъ{вдg|ги дозв1лl гp. }{аrгу(,i оt*a;Ti Рcitианiвнi на виготовлеl{ня технiчноТ

дoKyMeHTalTiT iз Зе},1J]е}ijlР{],}с ir{,.)J,о }хс],ан(),:ifi*ння ь{еж зеN4ельноi дiлянки J]

TraTypi (на l,ricTleBcll;Ti) в.рс.зплiрi L)ЗЧ {llаьэi плошlето },]ji умовних кадаст,рФвl,{х

гектiрiв для ведеt{].tя Х'Сiifi.1}}:iОГо ;i.ilь(lьн{,гссIlrэдарськФго виробництва на

територ iT В е пIа Koci.,tKiBc t tco'[ ci:1,,cl,Kc]T 1} адtр,l "

З " РсзрilбJеi-Iу та }lCI t,ojiяj,et,{},",,l,,в{]f ,tll] {]Елеjlому за]iо ijOдaiJrTBOM ]li !},};i л},.l,.

докуfotенталiiю псд;lт}] }la :iаjтвеFiджеFIF.iя в

райдержалшt iH i страцitо 
"

Кам'янка-Бузькз,

р{}зшсi:,яд;}кення покласти на шерrIJогФ

,_i..

Ё'ш"ъшrза B.i. {{lяgll{JJ!it,i

4. Fjol;,t

заступниi{а i,O-r


