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yKPAiHA

КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОНМ ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

розпорядтtЕння
lglfu:её//!м. Кам'янка-Бlrзька

Ilpo наduння dозвоttу нu вuzоmовлення
Wry?

mехнiчно'i d о кулиенmацii iз землеу сmр о ю
u4оdо BcmaHorJteчtlя (вidнtlв,ченнл) ме,ж
зелсельноi dLlянкu в наmурi (на
лt i с u,е во cmi) IT е uух С. h,I.

Itеруючliсь Земельним кOдексоt\,r УкраТни, законами Y'KpaTrll.r <liii,.1;

rjорядок вIадiлення в на,гчрi (на шriсцсвостi) зеfr4ельних дiлянt-lк власt{икi,l},i

зеN{ельних часток (гтаiв)>, <<Прrо ;iдiсцевi державнi адrчriнiс,граrlii>>, ,,iГllзсл

зе\4Jiеустрiй>>, <[Ipo 7Щержавний земе.ltьний кадастр>, розглянуtsши к,JlOiлс)т,а.F[t{я

сiльсъкого голови Дiдилiвськоi сiльськtlТ рали вi:ц 28.11.20l8 JSc 502:
l. Надатлl дозвi:r гр. Пецу,r: СтефанiТ fuIихайлiвллi на Bpi1,oт,oв.пfý!t]]".i

,текнiчнсli докуr,rентаriiТ iз зем;lеус,грою щодо встановле}{ня (вiднов:rення') ble;ti

:]eb4eJlbнoT дi:rяttки в HaTypi (на мiспевостi) ь розмiрi LlЗti (паrо) плоrшеlо З,]2_i-i
\,]l,tовних кадастрових гек,гарiiз для вс/\ення товарного сi;tьсьt(tll,оспод&рс}эк(}t,0
виробтrицтва на територiТ Щiдилiвськоч сiльськоТ рали.

2^ Розроблену ],а гIсгоджеilу у BcTaHoB.lIeHOMy закOнодавствоr\t il()})я.цi\,i

док},ментацiю пода.ти на затttердх(сFIня в Кам'янка-Бузьку районн}, держаtst[\,
адпtiнiстрацiю"

3. Кон,троль за виконанI{яNt розпоряJIження поклас1,I4 на пOplliiir-tl
заступника голови ра ноТ адмiнi i А. Вашкiвсъкого.

Голова B"I. Кирк"гqич

WЁ,\ чtrу / ý
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