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Керую.tltсь l]ер,tl-:;rьт-iрtъr !:сilе,!,:tоlи Чr,,сраТни, закснами УкраiЪlr <<ГIРО

гiорядок вртдi.гtення Е tTirT,y'Фi i*з мiсцевостi) земельних дiляцок власникаа4

земельних частOtt {лаТвl>:, ..<Ift.rc rticшeBi державнi адмiнiстрацiii>, кГtrрО_

з€млеустрiй)), <Г{ро Дерrк:авний земельний кедаотр>>, прийнявiпи до уваги заяRу

r,р. Скор<rЕада Яра слава iBa ь oBl; чil. rзi д,'i6.0 1 .2 0 1 8 :

1" Загвср;lиrлi т*хнiчвrл .ц,]ку}лti}iтацirо iз зеfr4леуотрою ш{одС}

гjстановленЕя }лfiж зf,меj{t}I{}{,"{ дi"пянс:iк в TTaryBi {на l,лiсцевостi) площею 2,3786 га,
Е т.ч. рiлля -- 7 
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г,а (кала,стровлiiт F{омЁр r{622] 8З000:19:000:0043), сiножатi -

{-1,7579 га {кадt:сlтрtэвий но.vс]р 4{12,218.]q]Ot]:] 9:0$0:G044) т,il" Скорошаду Ярослав1'
1ванови.lу на геlзиторir .I{.аlл'янl;а-Бyзь;tоТ ьqiс:ькоТ ради, кOлишньOТ Жdелдецьitоj'

с,iльськоТ pal{и, gtк& Е '2с3}7 ilоцi гl5lчя об'сднанrri територiальних гроN{ад увiйrллла
д0 складу Калд-янка-Б,узьrсо i м,ськ-,ll раIiи,

2. Г[ередати .y гjррItsаr нr, власrтiстl, зешtсlльнi дiлянкiа гр. Скорогlаду
Ярославу {ваt*авичу i{Jя вь-ffснl{я тсварнФго сiльськогосшOдарськс,го
виробництЕа iк{.lд Kt}Lii]_:,j {l1,0il *ia T,JpplTФliiT Ка"п,т'янка-БузькоТ rчдiськоТ ради,
колиш{ньоr" Ж"ел,цецьь:оТ ;;-lTbg;bKr,lT рацр{, яка в 2017 рошi гiри об'еднанНi
територiальFtих грi,мац;l,вiйлlriл,а д(} ок:rаду Кi},tд'яьiка-БузькоТ мiсъкоТ ради, ё

З. ГР" СКОРФПii;l,;,/ ,Чро*лirву lзановичrl прOвеOти держаtsну реестрацiю
Е}ечових прав iia -}е]"{елыti ;trlлtянки,

4. З-р. Скороrзапу" Ярославу lвансвичу забезпечити, ефективне
використа}I}1я зr:tц:li вiдтэr:вiлно дi* il' цi льовол,с Ери:iначення -

5. Вiд,ц.iлl, у Кам'ятtка-Бчзькоl,д-i районi Г'оловяого угtlзавлirrня

ЩеРЖгеокаДi.tс,г$i,\/ у Л.ьгlir.,ськ,ilYт оýлаg:тi ЕF{естr{ змiни в земельнс-облiковз,
;,iOKYMCH j-ait,lс

FJ,{КOi'{it.i{i{Яrr4L рt}ЗШLtрr{Дж.енНя ШокласТИ на першiOГо
:Jас],vг!ник;Jtr .*ai i+i,;т,iзаt-iii' li, i] эьitсiвського.
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