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РOЗПОРЯДЖЕННЯ
хо 9 ?:/l;: с;r2;

irpo заmверdлrcеннýl l,_1le,ytiltvltx
ilol<yMeHmat4iй iз земjreусmрirкJ иqоDо
GсплановIIеLýня (BidH*B.leHttll) ,цeJtc
зе.цельноi dillяHKu в нutэlуlli {на

"uiсцевосmi) ýич нgdu;iнп J, п)сm;iilне
корuсmувuнttя з€.|лс.,tll!!их diлхllок
7, п р а вл i н н ю f; е р lK пр о с|в : п о э,|с Il G с:, |,,1K,i t I в
К ам' я н ка- Буз ь кому р о I} i,, ll i'

Керv,очrtсь Зеп,tе,rьlrипл кOде}iсом YicpaTHll. законеми УкраIни <Про
пlicl{eBi 7]ep_;it&EtНi адNIiн;,]тt,ацiТ:i, к.ГIрс внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB УкраТни itii-lдо ,0з},,i()ж},вilьiня :Jе]\lель дерiкавноi та комунальноТ власностi>,
+lПро землеус,i,,рlй;l, <Гiilrl Щерж,:лвнt-ttYt земельний кадастр)), <Про державну
бlесстраitiю i]c]!{a:BIiX гtр,i,;р1 IIiI jtf:p:;xoпic майно та jx обтяжень>, прийнявltI1-1 до

),ваги кJIопi;тi;i.tii-,я utра.*lглiчнr. ц.рж]IродспожI]вслужби в Кам'яItка-Бузькому
районi вiд C6.(_i2,,]0l8 .Nl .,]',l:

1. З;|тцс,!i!l{тil T,rit-li,tj,::y /l_;окч}4еi{тацiiс iз землеустрою i]{o,!o

вýтз}{,_lвлення (вiд;{оtsлеl,]}IjI'l :vi:,;{, re,,fljjlbgoT дiляltки в HaTypi (на плiсltевос-гi)
IтлоIJ{еIо 0,.i9T 8 га (lla;iat::,1loB;,ti 1;01rzr,эр 4С,;2l55б00:01:004:0070) управлirrгrю
,]еряспродс!lоiltив(:л-ужб,л в (i,N'я;н;а.,Е,узькrl],Iу районi на територiТ cMr,. F{овиЙ
Ярrlчiв, вул" Л;с:lrа.. З,.

2. Затвеlэдltтtt ,гiэ,{нiч..у l]cKy}лei{j:aцi_'с iз землеустрою щодо
встановлення (вiлiнOвлеirI{я) ],v{i],ж] :_rеir,l11лопо'f дiлягtки в HaTypi (на MicшeBocTi)
IIлощею l.,:i!)Q(l г,lз_.

46221 i0100 1 l:uC():t)21] i.

в т.ч, 0,9710 га (кадастровий номер
0 5.18l., га (кадастровий номер

,16221 10lOCil1 i:c,3t]:021C i .il-тра8лiннFlJ ,Щер,ъ.пlэодэIIо)*(иRс;rужби R Кам'янка-
Jj.чзькому р;:Й:,iii },;I IeEii;,ri;-r;T и F.al,,i'rlilKa-Б,/;bita, аул. Саксаганського, 5.

З" Г]а;,rr].l ytpai..]jl }i}IK) Д l;,нt,,;lодспсжцвс.пуяtби в Кашт'ялlка-Бузькому
tlai,ioHi в Iio1. Ti, i: ,,-- i:C[)ri,- l,yBr}{}Iri ,

3,l зt: /iсл},н}, ,liпяlлл,:1 гi.л(:Iiiек) tl,'i978 га (rtадастровий ноN,{ер

t,622i55fi00,C, :U$11:С(}7t.], ,;.lл 1".д,вi+t.l] гЕа т:] сliiсп,уt,овув]}iня булiвель заклаj]iв
()хор{,Jни здi,,рсlз'я ;,а.;оr,iальнrl'Т д lгiOi,i(:г}1 (},}tIfrЗ -- 03.03), розташованy у с\{т,.

I{овий Яри.tlв 1-](} Ii]дI .l,i,,:r.i;,, .i:



З.2, Зс]чjгл!,,FIi ]i. jIji}{K!4 п lTc)itielc {_i,97i 0 га (кадастровий номер
Х.622110100:1 i:t}0(l.,01]1 li ;i.lя б,,дiвili.il]гва. тз обслуговування булiвель закладiв
{,хорони здорсrз'я 18, q]оL]i;1.[ьнпi fl.гi,]l,lirt,]4 {КТiЦЦ3 - 03.03) та площею 0,5286 га
('када.стровиii H.viep Liti2"). i l1_}; q}{ j: t l :00$.0.]i0) для булiвництва та
СlбслУгов)/в{iння бl.дiве;,л, :l;tк.:Rд;ts (),,,}pOHr. зllоJifв'я та соцiа,чьноТ допомоги
(КВЦПЗ - 03.'.}З," i)Oзтi]-I[l)t],t]lI,л ,; пл, ],,ijц,i'яька-}iз.зька по вул. Саксаганського,
j;;

4. Упр,l;"вl-iнрlр,, |{r:lrж,I::i(,,ii])T! ) кi4зс.]I )л.lбt.т в Кам'янка-Бузькому районi
ЗаРеССТРYВа'Ги i'lt,ilBO ,tсстitiнllг,э i,.срi4lJ,гtttаj-Iня земе.пьними дiлянками в
\.становлен(_,мi зliF_otrIодi:: i-;i;_l;igt_u1 i], -i;4.j i{ l,.

5. Кс;н,гр:лt, з:l Li]lко]Iаi{л,я,,i i}Oзг,(,р_r{дя,;ення покласти на першого
заступника i,о.гlо Byr Т адмiнiстрацiI А.Вашкiвського "

Голова B.I. Кирилич
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