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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
11
’’
08
2015 р.

№
196

Про внесення змін до розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 31.01.2012 року № 34 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) гр. Бендеруку Тарасу Анатолійовичу для ведення фермерського господарства на території Каташинської сільської ради»
Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 6, 13, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 22, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, статей 13, 20, 25 Закону України «Про землеустрій», статті 7 Закону України «Про фермерське господарство» та розглянувши заяву громадянина Бендерука Тараса Анатолійовича:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.01.2012 року № 34 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) гр. Бендеруку Тарасу Анатолійовичу для ведення фермерського господарства на території Каташинської сільської ради», де у пункті 1 змінити вираз «орієнтовною площею 13,5 га, в т.ч.: ріллі – 13,5 га, в урочищі «Біля цегельного заводу»», на вираз «орієнтовною площею 12,7183 га, в т.ч.: ріллі – 12,7183 га, в урочищі «Біля цегельного заводу»».
	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Заступник голови районної
державної адміністрації                                                     О. Беседа

                            О. Кохановський
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            О. Тимофієва


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до  розпорядження
«Про внесення змін до розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 31.01.2012 року № 34 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) гр. Бендеруку Тарасу Анатолійовичу для ведення фермерського господарства на території Каташинської сільської ради»»

Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження
1. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) гр. Бендеруку Тарасу Анатолійовичу для ведення фермерського господарства на території Каташинської сільської ради, із земель резервного фонду сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 13,5 га, в т.ч.: ріллі – 13,5 га, в урочищі «Біля цегельного заводу».
1. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) гр. Бендеруку Тарасу Анатолійовичу для ведення фермерського господарства на території Каташинської сільської ради, із земель резервного фонду сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 12,7183 га, в т.ч.: ріллі – 12,7183 га, в урочищі «Біля цегельного заводу».





Керівник апарату райдержадміністрації                                 О. Тимофієва



