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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
04
’’
04
2016 р.

№
116


Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)  Гурі М.В.

Розглянувши заяву громадянина Гури Михайла Васильовича про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, взамін сертифіката на право на земельну частку (пай), керуючись ст.21,41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтями 17, 81, 125, 126, 131, 184 Земельного кодексу України, статтями 13, 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, ст. 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
	Надати Гурі Михайлу Васильовичу, власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ВН № 022635 реформованого КСП “Золотий колос” Вербської сільської ради, дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва взамін сертифіката на право на земельну частку (пай) згідно з додатком.

Рекомендувати Гурі Михайлу Васильовичу звернутись до землевпорядної організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання даного виду робіт, для укладання договору на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Громадянину Гурі Михайлу Васильовичу розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати до районної державної адміністрації для розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
       4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            О. Кохановський
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            Н. Никитюк 
                            В. Савчук



































                      Додаток
 до розпорядження голови
                                                                        районної державної  адміністрації
                                                                        від 04.04.2016р № 116

Список
громадян, яким надається дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва взамін сертифіката на земельну частку (пай) із земель реформованого КСП “Золотий колос” Вербської сільської ради Чечельницького району Вінницької області
№
п/п
Прізвище ім’я по батькові
Серія та номер
сертифіката
Серія та номер паспорта
Місце проживання
Ідентифікаційний код
№ ділянки
1
2
3
4
5
6
7
 

Гура Михайло Васильович


ВН
№022635


АА
№710830

вул. Шевченка,127
с.Вербка
Чечельницького району
Вінницька обл.


2443004032


124


Керівник апарату районної державної адміністрації                       О. Тимофієва                    



