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ц

L ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА

Проект землеустрою щодо змiни цiльового призначення iз земель
сiльськогосподарського призначення на землi промисловостi, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони, та iншого призначеншI земельноi дiлянки, площею 4,З774 rа, яка
Еалежитъ приватному пiдприемству (ЛЛIЖАНС ПРОЕКТ), для розташуваннlI

, логiстичного термiналу з мотелем та сервiсним обсrryговуванням автотранспорту на
терlrrорii ..Щударкiвськоi сiльськоi ради БориспiльськоIо району КиiЪськоi областi (за
межами населеного rryHKTy), складений ТОВ <Iнтеграл cepBic> на пiдставi розпорядженшI
Бориспiльськоi районноi державноi адмiнiстрацii вiд 06 лютого 2008 року Nэ 750 та
вiдповiдно до завдаЕня на виконашrя робiт.

iнформацiйною базою для ск,,IаданIrI rtроекту землеустрою е кадастрова
iнформацiя, ,Щержавний акт на право власностi на земельну дiлянку, яка знаходиться у

. влаёностi ПП (ДЛIЖАНС IIРОЕКТ) (серiя Я.Щ Nэ 965753).
Земельна дiлянка площею 4,З774 га, знаходиться на пiвденному заходi вiд с.

.Щударкiв на вiдстанi 5 км. За конфiгурацiею земельна дiлянка мае форму трапецii та
межуе:

о на пiвночi - землi rр. Сiленко о.С.;
о на сходi - землi гр. I]iByH Н.С.;
о на пiвднi - землi загального користуваннJl;

, о на заходi -- землi спiльноi cyMicHoi власностi громадян.

Вiдповiдно до ст.ст. 7'7, |9, 20 Земельного кодексу Украiни та Порядку змiни
цiлъового призначеншI земель, якi перебувають у власностi громадян або юридичних
осiб, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11.04.2002р. М 502
передбачена ,змiна цiльового призначення земельноi дiлянки площею 4,З|74 rа,
влаоником якоi е ПП (ДЛIЖАНС ПРОЕКТ>.

Земельно-кадастрова iнформацiя наведена в таблицi 1.

Земельно-кадастрова iнформацiя
Таблиця 1

Данi за ФоDмою 6-зе I За проеmом

Номер

рядка

Власники землi,
землекористувачi

таземлi
державвоi

власвосгi, не
наданi у

власнiсть або
користуванм

ý

+

Сiльськогослодарськi зепrлi

HoDIep

рядка

ВласЕик зеNtлi,

якоiц/
лередбачена

зNIiна цiльового
призначеннrl

земельноi
дiлянки

заrмьrта
площа,
всього

забудованi зе,vлi

всього

у тOýrу числt

сlльськогослOдар
cbкi }тiддя

землl, якl
викориOтOв}aоть ся дая
mанспоотч та зв'язкч

всього
з нrтх

Всього
у тому числi

рlлrUI 1ншl землl

Б в з 4 5 Б 2 45 49

з.li IIП (ДIЛDКДIС
пРоЕктD 58 4,3\,74 4,з1,,74 4,з1,14 з.1,7

ПП (ДЛIЖАНС
ПРоЕкТ) з.4 4,зl74 4,з|,74 4,з|74
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IIП (ДЛЖАНС ПРОЕКТ> зобов'язане використовувати земельЕу дiлянку за
цiльовим rrризначенIIJIм i викоrr}вати обов'язки власника земельноi дiлянки вiдповiдно до
ст. 91 Земельного кодексу Украни.

Проект земпеустрою щодо змiни
погодженЕIrI з вlдповlдними
експертизи нагц) авляеться на дженшI в устаIIовпеному порядку.

Iнженер-землевп плахоттпок

цiльового призначенIuI земельноi дiлянки пiсля
та проходжеЕIuI державIrоi землевпорядноi
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ЗАВДАНIUI
на виконання робiт

Виконув:rна робо-rа: розDобка проектч землечсгрою шодо зrtiни цiльового призначення iз зеvель
сiльськоl осподарс ько го призначення на зепlлi промисловосti. rранспорrr. зв'язку. енерIqщд!]=
оборони. та iншого при
,,ДIЛIЖАНС ПРОЕК Г,,. для розташ"вання логi
обслуговуванням автотранспоtэту на терито
району КиЬськоi об а,1,1и населеного пункту),

Пiдставою для вllконаtlня роботи €: Dозпорядження Бор
адNliнiстрацii вiд 06 лютого

Характерпстика об'скта:
1) пIiсце розташування: Дударкiвська сiльська р
(за межами населеного п},нкт},):
2) форма власностi: прдЕшцц
З) цiльове прlt.lначення: для Dозrашrвання логjсtичноl о терщiнап} з моrелеrl la
о бслуговуванням автотрдц!цqрц!

ВпхЦнi данi:
1) Розпорядrrtення Бориспiльськоi районноi державноТ адл,tiнiстlэацii вiд 06 лютого 200В року No
750;
2) flерlкавний акт на право власностi на зелtельну дiлянку,
3) Площа земельноТ дiлянки: 4.3174 га ;

4) Правовстановлюючi докупtенти ПП <,ЩIЛIЖАНС ПРОЕItТ>;
5) Обrрунтування зпriнLt цiльовоrо призЕачення землельноi дiлянки.

ffoKyпleHTll i мrатерiалrl, що повиннi бутп представленi за результllтalNlи вttкоIIаних робiт:
.проеl<l землеvсtDою шодо зrtiни uiльового лризначення iз зеrlель сiльськоt осподаDського
п рщ!зч9шtя на зе,v_ц j проrlисловос t i. транспоргl. зв'язку. енер
пр4зц4:Iqццдj9мýд!Фдiлянки. площею 4.З l74 га. яка нале}кить ПП (ДIЛIЖАнс ПРоЕкТ>, для
розгаш.\вання логiстичного tерrliналч з пtотеltеlt та сеlэвiсниlrt обслчговt ванняшl авtоtранспорг),
Еа тевцIQвii ДударкiвськоI
населеного пункцr).

Проект складас,Iься в двох примiрниках:1 примiрник (оригiнал) здаеться на зберiгання в

районний вiддiл зеп,tельних pecypciB, 2 примiрнлtк (копiя) зберiгасться у виконавця.

С.М.Прилiмаченко
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Бориспiльська районна державна адмiнiстрацiя
киiъськоi областi

Zоrрл.о,t ц--/ (
]!1.

Nп_,f,Г0

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи .'Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii" (iз

розпоряджЕннrI
вlд л,4лLо

Бориспiль

Про надання дозволу на сrкладання
проекту землеустрою щодо змiни цiльового
призначення зем ельноi' дiлянки
ПП <Щiлiжанс проект> на територii
.Д,уларкiвс ькоi сiл bcbKoi' ради
Бориспiльського райочу

наступнимИ змiнами), .. ст..26 Закону УкраiЪи <Про землЬустрiй>,
ст,ст,17 ,1,9,20 ЗемельногО кодексу Украiни та Порядку змiни цiльового
призначеннЯ земель, якi перебувають у власностi громадян або юридичних
осiб, затверДяtеногО постаIlовою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд i 1 квiтня
2002 лъ502, та розглянуВши клопотання ПП <!iлiжанс npo.nro про надаIlня
дозволу на складання проекту землеустрою щодо змiни цiльового
призначенЕЯ земельноi дiлянкtt , яка знаходИться у власностi ПП <ffiлiжанс
проект)) (державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiя ЯЩ
лъ96575з, зареестроваНий у книзi реестрацii д"р*uurr", aKTiB па право
власностi на землю вiд 22.01.2008 за ЛЬ 020832зб0001) площею 4,З174 газемель сiльського господарсъкого призначення (ведення особистого
селянського господарства) на землi промисловостi, транспорту, зв>язку,
енерлетики, оборони та iншого призначення на териiор ii iуларкi"ськоi
сiльськоi ради:

l.надати лриватному пiдприсмству <!iлiжанс проект,) дозвiл на
складання проекту землеустрою щодо змiни цiльового иризначення
земельноi дiлянки площею 4,З174 га земель сiльського .о..rЪдuр.uоо.о
призначенi]Я (веденнЯ особистого селяЕського господарства) на землi
промисловоСтi, транспоРту, длЯ розташуванЕя логiстичнЪго термiналу з
мотелем та сервiсним обслуговуванням автотранспорту на територii
.Щударкiвськоi' сiльськоi' ради.



2. Приватному пiдприемству <,Щiлiжанс проект> укласти доrовiр з
органiзацiею, яка мае вiдповiдний дозвiл (лiцензiю), на виготовлеЕня проекту
землеустрою.

3. Органiзацii, яка мае вiдповiдний дозвiл (лiцензiю),проект землеустрою
погодити 1з:

З,1. органом земельнIr( peclpciB;
3.2. органом мiстобудlъання та архiтектlри;
З,З, природоохороЕним орIаном;
З.4. санiтарно-епiдемiологiчним оргаяом;
3.5. органом кульryрноi спадщини.
4. Проект землеустрою щодо змiни цiльового призначеннrI земельноi

дiлянки подати КиiЪському обласному голов}Iого управлiння земельних
pecypciB у строк, передбачених договором, для здiйснення державноi
землевпорядноi експертизи.

5. Пiслiя отриманЕя позитивного висновку державноi землевпорядноi
експертизи проект землеустрою щодо змiни цiлъового призЕачення
земельноi дiлянки подати до КиiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрачii лля
прийтrяття розпоряджеЕня про змirту цiльового призначення земельноi
дlлянки.

6. Контроль за викоЕанням залишаю за ообою,

Голова адмiнiстрацii П.Й. Главатi

rý

at,ý



дЕржз ЕмАгЕнтство укрдiн и
головне управлiння земельних pecypciB у Киiвськiй областi
Управлiння земельних pecypciB у Бориспiльському районi

08300 м.

008 р. Nэ_l?Дf
На N858 вiл 24,01.2008 рок1

киiвськот л. киiъський тел. 6_15-98

дов IдкА
з дЕржАвноi стАтистичноi звIтносfl по ФормI 6_зЕм

Управлiння змельЕих pecypciB повiдомляе, що згiдно державноi
статистичноi звiтностi по формi 6-зем у власностi Пп <{iлiжанс проект))
рахуеться земельна дlлянка площею 4,3174 га на територii Щударкiвськоi
сiльськоi ради - шифр рядка 58 (Iншi заклади, установи, орiанiзацii), графа 5
(рiлля).

Начальник Управлiння B.I. Щмитренко

i
L

l:l,
l

t

l

l



4.з174 га

174.зз

оПИС МЕЖ:

ВiдАдоБ землi гр. Сiленко О.С.
Вiд Б до В землi гр, Цiвун Н.С.
Вiд В до Г зёмлi загального корисryвання
ВiдГдоА землi спiльноi Gумiсноi власностi громадян

МАсшТАБ 1:5 000

Земапьно-кадастрова iнформацiя

власцки зеiулi.
Власшff зеl,tлi,

передба.rена

дi:uнки



СИТУАЦIИНА СХЕМА

YMOEHI ПОЗНАЧЕННЯ

Начальник управлiння земельних pecypciB

у Бориспiл"сьчоvу районi КиiвськоТ областi

Головний архiтеггор

Бор,lспiльського району Киiвськоi областi

ffi - 
"l"ч" 

р."мiцення земельноi дiляяки

В,В. Чернуха

I

=
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Проект землеустрою щодо з}!iни цiльового прfiзЕдчення iз
земель сiльськогосподарського призначення на землi

транспорry, зв'язку, еЕергетики, оборони, та
призндчення земельноi дiлянки, плоцею 4,3174 га, для

логiстичного термiналу з мотелем та сервiсним

Дударкiвськ5 сiльська рада
Борисцiпьський райоЕ

кItъсъка область
(зд мея(аrffi llдселеяого пункту)



Каdасmровuй план
пн

+
Пд

Кадастровий номер З220ВВЗ600:04:002 :0005

ОПИG МЕЖ:

ВiдАдоБ землi гр. Сiленко О.С.
Вiд Б до В землi гр. Цiвун Н.С.
Вiд В до Г землi загального користування
ВiдГдоД землi спiл ьноТ cyMicH оI власностi громадян

Зем ельно-када стров а iнформацiя

4.з174

174-зз

Ho Iep

власнпк землi,

лередбачена
зlil iH а цiльового шифр загмьна

Зебудоваяiземлi

зеlllлI, якI використовуються для
тDаяспоDтч та зв'язкч

Всього

у тому числl

Б в 2 45 49

з,|7 ПП (ДiлЬканс
58 4,з114 4,з\14 4,з|14

проЕкт,
та сервiсним обсrqговуванняlчt автотравспорту

тов
'1нтЕгрАл cEPBlc"

2008 р





ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ PECYPCIB УКРАiНИ
головнЕ },прАвлIн}Iя зЕмЕльних PEc}?cIB у киiвськй оБлАстI
УtIРАВЛIННЯ ЗЕМЕЛЬНIlЖ PECYPCIB У БОРИСПIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

КИIВСЬКОI ОБЛАСТl

Vл,w ПП (ДIЛIЖАНС IIРОЕКТ>

висновок

про наявIIi обмеження
на використання земельноi дiлянки

Земельна дiлянка, площею 4,З1'l4 га, цiпьове призначенкя якоi змiтпоеться, що

знаходиться в адмiнiстративних межах .Щударкiвськоi сiльськоi ради Бориопiльського

району КиiЪськоi областi (за межами Еаселеного гryнкту), повинIlа

використовуватися з дотримаЕням обов'язкiв власникiв земельних дiлянок та змiсту

добросусiдства, встановленIж у ст, ст. 91, 103 Земепьного Кодексу Украiни (код

згiдно класифiкатора цiльового використаЕтш земель З.4).

HMBHi обмеженIuI на використання земельноi дiлянки вiдсутнi.

TepMiH дii висновку на земельЕу дiлянку - до змiни цiльового використаннJI.

Начальник управлiння

I
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БОРИСШЛЬСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦI]Я
киiвськоi оБлАстI

ТА ЖИТлоВо-коIчfУНАлЬНоГо ГоСПо

вiл"2| о z 2008 року Nэ_441,,,1- ПП (ДIЛIЖАНС ПРОЕКТ>>

висновок

про наявнi обмеження
на використання земельноi дiлянки

Земельна дiлянка, fiлощею 4,Зl'74 га, цiльове призначеннr1 якоi змiнюеться, що

знаходиться в адмiнiстративних межах .Щударкiвськоi сiльськоТ ради Бориспiльського

району КиiЪськоi областi (за меrItами насеJIеного пункту), повиЕна

використовуватися з доц)иманнrIм обов'язкiв власникiв земельних дiлянок та змiсту

добросусiдства, встановлених у ст. ст. 91, 103 Земельного Кодексу УкраiЪи (код

згiдно класифiкатора цiльового використання земель З.4).

Наявнi обмеження на використаншI земелъноi дiлянки вiдсутнi.

TepMiH дii висновку на земельну д(itiянку - до Змiни цiльового використанIuI.

Начальник вiддiлу

iЁ

ВIДДIЛ МIСТОБУДУВАJ]НJI, АРХIТЕКТУРИ



ДЕ РЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМ ЕЛ Ь Н ИХ Р ECYPCI В УКРАТНИ
ГОЛОВНЕ УIIРАВЛIНIUI ЗЕМЕЛЬНИХ РЕС}?СШ У КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI
УПРАВЛIНIUI ЗЕМЕЛЬНИХ PEC}aPCIB У БОРИСПIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

киiвськоi оБлАстI

N" уfЦ уiд"ф " хg2gзе_2008 року

виснов ок

Про погодження
проекту землеустрою

розглянувши проект землеустрою шодо змiни цiльового призначення iз земель
сiльськогоспоДарськогО призначеЕIlrI на землi промисловостi, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони, та iншого призначеннrl земельноi дiлянки, площею 4,3774 га, яка
наJIежитЬ приватному пiдприемству (ДIЛIЖАНС проЕкт>, для розтаIIryваннrI
логiстичного термiналу з мотелем та сервiсним обслуговуванlrям автоц)анспорту на
територii Щударкiвськоi сiльськоi ради Бориспiльського району КиiЪськоi областi (за
межами населеного пункту), керуючись ст. ст. 19, 20 Земельного Кодексу УкраiЪи,
управлiшrя земельних pecypciB у Бориспiльському районi погоджуе його i вважае за
можливе змiнити цiльове trризначеннll зазначеноi земельноi дiлянки фiлля).

Висновок дiйсний протягом одного року.

Начальник управлiння В. I..Щмитренко
-]
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БОРИСПIЛЬСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
киiвсъкоi оБлАстI

ВIДДЛ МIСТОБУДУВАННЯ, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Yn ,"v с.,, б вiд; сr2 2008 року

висновок

Про погодження
проекту землеустроIо

Розглянувши проеtсl зе Iлеусгрою щодо зrliни цiльовоjо признаIlення iз зеtцель

сiл ьськогос подарс ького призна,lення на зеrlлi промисловосti. транспорlу. зв язку,
енергетиl(и, оборони, та iншого призначення земельноi дiлянки, площею 4,ЗI'74 га, яка
нале)лtить приватному пiдприемtству (ДIЛIЖАНС ПРОЕКТ>, для розташування
логiстичного термiналу з NIотеле,l та сервiснипt обслуговуванням автотранспорту на

територiТ !уларкiвськоr сiльськоi ради Бориспiльського району КиiЪськоi областi (за

межаN,Iи населеного пункту), керуючись ст. ст. 19,20 Земельного Itодексу Украiни, вiддiл
мiс,тобудування, архiтектури та житлово-коN,Iуна,rIьного господарства у Бориспiльському

районi поголжlс йоr о i BBaNiac за мо)кливе змiниlи цirtьове при]начення зазначеноi
земельноi дiлянки фiлля).

Приступати до використання земельноТ дiлянки пiсля отрималтня документу, що
посвiдчуе право власностi на земельн1, дiлянку 'та погодження мiс,гобудiвного
обтрунтування.

Висновок дiйсний протягом одного року.

DDlr. tr.f[ачальник вiддiлу Чернуха



MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я },КРАIIIИ
ДЕРЖАВIIА САНIТАРНО-ЕШДЕМIОЛОПЧНА СЛУЖБА

КиЬська обласна саriтарно-епйемiологiчна
стаtщiя

(назваустанови)

04050, м.КиЪ, вул.Герчена, 31
(м iсцезнаходкеЕм)

(044) 48З- l5- l8; ф. 489-88-1 l

Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

вiл 26.02.2008р. N9 05.03.02-07/10661

Проеrсг землеустрою щодо змiни цiльового призначення iз земель сiльськогосподарського призваченнJI

на a"млi проrпсrrЪвостi, транспорту, зв''язку, енергетиклt, оборони, та iншого призначевЕя земель}rоi

дiлянкu , площеЮ 4,3174 га, яка належить fШ "дIлI}кднс прОЕКТ", для розташування логiстичного

iермiяалу З мотелем та сервiСшипl обслуговуванням автотранспорту на територii.Щударкiвськоi сiльськоi

pallt Борilспiльського paitoH!, KtlTBcbKoi об;rастi ( за межамll населечоr_о_пyнкту)
reи, виIотовлений у вiд!овiJност ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

*"О'u *n'' - 
,rrr,, ,"o,, ,rrru

ТОВ " lнтеграл cepBic", yKpai'Ha, м. Киiв, вул. Ме.пьнпкова, буд.8iа, тел,.:.:rý_од €ДРПОУ: -

(цДr,., ротобниt, адреса. мiсцезначоджевм, телефов, факс, E,mail, WWw)

ТОВ " Iнтеграл cepBic", yкpaiцa, м. Киiв, вул. Мельн!Iкова, буд.83а, тел.i -, коц €ДРПОУ: -
яа\одiеявя, тслефои, ф*с, Б-mаil, Www)

За результатаNlи державноi санiтарно-епiделтiологiчноi експертизи fIpoeKT зеI!леустрою щодо зпtiни цiльового

прлtзначенtrя iз земелъ сiпьськогосподарського rФизначенrя на землi промлтсловостi, транспорry, зв"язку,

енергетrrки, оборони, та iнлr,ого гризцачеlптя земельноТ дiляtrки , пjтощею 4,3174 га, яка належить ПП
,лЙжднс проЕКТ", дiя розташlъання логiстиqного термiнапу з мотелем та cepBicHralt обс,'iугов)ванЕI}l

автотавспорту на територii [уларкiвськоi сiльськоТ ради Бориспiльського району КиiЪськоТ областi ( за межами

"чaaпiпоaО 
Iryнкry)вiдповiда( влп:ога,t дirочоrо сачiгарноtо закоаолавства УкраТни i може бlти погодrкен,rй

(затверлжений)
ЕпсЕовок лit-iсншй до: на Tepilriп наданвя земельноi дiлянки без зtллiн[, власн}{ка та з|}liцИ ЦiЛЬОВОГО

пршзначення

Вiдповiда,,tьнiсть за дотриllаi]rц вrеlог Lъого вцсновIry несе заявцик.

Прн BHeceHHi змiн до норпlатIвцого доьlмента щодо сфер11 застосраtliи, }еIов застосрання об'скта експертизи

даний висновок втрачае сиlry.
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l\{iHicTepcTBo охорони навкOлишнього природного середовища YKpaiHll

ДЕРХ{АВfiЕ УIIРАВЛIННll ОХОРОНИ.ЕАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВЕlЩА
В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

01004, КиiЪ, вул. Басейна. l/2Д тел, 279-01-58; fax 2З4-96-|5

/ё,и4Oоrп, р6-л T Jvэ koekology@kievweb.com. uа

Ha.}t's

висновок
ПрО Роз гляr проект) зе\tле) стою шо \о з rйl r цйьовото лризяачен ня зе,че r bHoj' ,tllя н Krl
ПП <фLlЫанс проект), з веденЕя особистого селянськоIо господарства на зелtti
пРомr,тс.rовостi, транспорту, зв'язьу, eHepreTlTKrT, оборони та Ьшоrо пртrзначення для
розlаuгуъа}L}tя логiсttIчного repltbary з мотеле}t ra сервiснипl обс,tцовраtlням
аВТОТРЛ{сtIоР-ry-. на територii ДуааркЬськоi cl-,rbcbKoi ради Бориспiльського району КлЬськоi
областi.

1. Заявник: ТОВ <Iнтеграл cepBio (вiд 27.02.2008р. вх. М1505).
2. Найменуванrrя (об'екта, виду дi-ьмностi): зr,rЬа цi,rьовоIо призн2чення зеNIель.
3. Пlrоектна органiзацЬ - генера,rъний проекryвальник: ТОВ <Iнтегра,л cepBio.
4. Пiдстава: розrторядження Бориспiл.ьськоi РМ вц 06,02.2008р., М750.
5. КатегорЬ земе,ль: сitьсьл:оtослооrрсььi зеrl ri.
6. Зага,rьна п^оща та ск.lад угiдь земе,rьноi дiмн ки: 4,З774 та.
7. Зем,rекорисryва.ri (в.,tасники) земельноi дЬЕки, яка виАJдIа€ться (викуrr,lясться),
нада€ться: ПП <<Щi,tЫанс проекп>
8. Умови виАуiIенця (викутrу), надання земе,rъноi дiмнки: у B,tacHicTb.
9. Якiсна хараКтеристика rрунтiв: вiдповцно проеNту зеr!пеусч)ою,
10. Використання родючого шару rруЕIту: вiдгrовiдrто riроекrу зе}.Ltеуст)ою,
11. Вибiр земе,rьноi дi,trнки /погоддсеrrня мiсць розтапryвантrя об'ектiв/ вiдведення
земе,rъноi дЬНю1 проводиться з }.рах]rванням: вLulовцно tlроекту зеN{леустою.
12.ОбrрунryваНrrя розмiру земельвоi дi,rянки: вiдповiдно проеtiту зел,Iлеустрою.
13. 3eMe,lbHa дiмнка меяtте: вiдцовцло пгоеrtч. зе]rлеусц)ою,
14. Розтапгуванrrя земе,rьноi дi,rянки у вiдноrrrеннi до навко,rишньоi територii: вiдповцно
fiроецту з eNl4.eycTp oIo.
15. Наявнiсть порупIених земе,rъ, якi потребуютъ реьryлътивацii: -
16. Викоrlання .рафi"у (rr-lalTy) реку,rьтивачiТ вiдповiднб до проекry Jемлеусlрою: -17. НаявнiстЬ де{радованих, техногенно-забрудIIеЕих та маАоцрод)rктIIВНИХ ЗеМеrrЪ, ЯКi
потребують KoHcepBarrii: -
18. Iншi прирОдоохороннi вимоги: 3e;vre,rbHa дiмнка повинна ефективно BиKopllcToB}-BaTIlct,
в|rповЦноло tt лйьовоtо лрlIJначенняJ iз застосранняrl п риро^оохорон н и х гечrtолоlй
вlrробнrrцтва, Не ДочrскаючIl пофшеннЯ еколотiчного стану на BЬдeAeHil-r TeprrTopii та лрилеIлих
зе {лях.

19. висновОК: f,ержавне управ,r.Ьвя охороЕи lrавколишньоIо лрl]родного середовIrпIа в
I(llЪськЬ.i обr"стi ПОГО!)КУ€ lrarepia,\Il лроеБlу зеIие)сtрою шоАо зrйи uiльового
rтризllаченЕя зелrельноi дt rянки ПП <фi_,tiканс r]poeкT)) з ведення особистоrо сеАянськоIо
tОСЛО^2РСТВа На ЗеrLЛi лро_lrtlс roBocTi. транспорry, зв,Iзк). е}lерlе,гики, oбc,poHtl Ia iлц,сrго
IIрJlзначення длл розгаttryъання лоliстrtчноlо герrйа11 з Mole\eM ra сервiсниrt обс ty t ов1 BaH rt Я nt

аВТОТРаНСПОРТУ rra ТеРИТоРii ДуааркЬськоi citbcbKoj ради Борисfiiльськоrо parioHy IiиЬськоi
o6-tacri, прИ дотрrтлrанrri прпродоохороНноIо законодаВства та обмелtень вiАповiдно проскrу
зел,L^еустою.

вц



В кошторисi н^ будЬництво перёАбачтrти коIrrпI н^ вiАrлкодlъання втат

сLдьськотосподарськоrо ,;;;;;;"" (,;}Й 3еме,tьного кодексу УьраiЬи), збиТКЬ

з еА4,л.екорrIстрачу,
;;;;;;i;';roeKT по.лiпшенIrя NrалопроАую"u",* у]1:_ ry.a;хт,#iп."**.*,{:З"#;

."r,';".T:;(i;'"^."X;;,-;;"" Ko*riTery ',о 
зеNIе^ьних р:,ур'* -"j -9-1:']-'"l,',j|:-* ^'];"jЁТ];:iЁТ.ТЁ;"аlТН, ;;;;;;'i" ;Ъ;;й"й_]*.:f."::i::;1ж;:тi*во,tЬ на

ilЖ;;;". ;1'"1..--;;;; ;; ;;;;" -р Ь L р " ^, " 
Ь,о *^ р у,р ry: ] : ::, ::л:]},if 1т 

",iЖ,{r":Х;Т_": T#.p;;il;5; Б;;;;.*о.i,,"ъ",.iч,,оi дiлянки до встацов,tення 11

-_:._*.л *hлбл ал4.тlост1 на Ее1 та

меж в нацрi (на пri доr'J,Nlента, що посвiдчуе rrраво власност1 на Ее1 та

йото державноr
колексу Уьраяи).

TepMtr a:r ви

о,льшансьrсrй A.I.

йовчик О.П.

t

tЕIача,,tьник
ýержавноi
експертизи

'Товстенко О.В.
Го.ловний спецiа_цiст

г

ц_

]

,?;|

Ф
г-,
Фý
<!l

Ф


