
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про затвердження технічних  документацій 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок у натурі (на місцевості) 

 

Керуючись Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості): 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток 

(паїв): 

- особі 1, що мешкає за адресою 1, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 5,7400 га на території Яблунівської сільської ради;  

- особі 2, що мешкає за адресою 2, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 5,7400 га на території Яблунівської сільської ради;  

- особі 3, що мешкає за адресою 3, згідно державного акту на право 

власності на земельні ділянки ххх, кадастрові номери земельних ділянок ххх, 

площею 4,9400 га та ххх, площею 0,1200 га на території Яблунівської сільської 

ради; 

- особі 4, що мешкає за адресою 4, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 5,0516 га на території Яблунівської сільської ради;  

- особі 4, що мешкає за адресою 4, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 11,4800 га на території Яблунівської сільської ради;  

- особі 4, що мешкає за адресою 4, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 2,8700 га на території Яблунівської сільської ради;  

- особі 5, що мешкає за адресою 5, згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної ділянки ххх, 

площею 2,4700 га та особі 6, що мешкає за адресою 6,  згідно державного акту 
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на право власності на земельну ділянку ххх, кадастровий номер земельної 

ділянки ххх, площею 2,4700 га на території Яблунівської сільської ради.  

2. Управлінню Держземагентства у Прилуцькому районі Чернігівської 

області (Монець М.М.) внести відповідні зміни до земельно-облікової 

документації. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                         І.В. Тютюнник 
 


