
РАйонп^ двРжАвнА Адм!н!стРАц!я
хАРк!всько[ оБлАсп

РозпоРяд'1к!]н!{я
//'24*2//',*////ч

про
ком!с!| по ви}н!чсвню вгрдт
с|льськогоспод1рського
л|согосподаРського в'робвяцтва!

як! п!д1ягають в!]!п!кодувашвю

виповйно до статей 6' 21' з9 закову укра]ъп ''г1ро м!сцев! дерхавв!
адм!я!стац!1", статей ]56, ]57 земе!ь!ого кодексу укРа'ни. лостанов каб;нец
м;в;сФ;в укра|ни ви |7 листолада !997 року.м 1279 ''||Ро ро3м;ри та |1орялок
ви1наченн' в!ра! с ль!ько!ос1одарсько!о ! л;(ого.'!о !арсько!о ьиробни'!!в::.
як; п!для|а|оть в;дшкодувапп|о'' та в]д 19 кв!тяя |99з Рку ]'(| 284 "{1ро
порядок визвачевня та в!д!!кодуваявя 3бп!в власяикам земл! та

с|льськоюсподарського ] л]согосподарського виробяицтва! як' п|длягають

в]дшкодуваня!о ( двл| райовяа ком!с!я) та затвеРдйм ]1 с!]ад (додао'ься).
2. до ро6отп райояво] ком;с;] :)алщати (за згодою) с1льських та

селицвпх гол;в 
' 
шасяик1в земельяих д!]янок.

].']а'нер,1и|и по'оАечня 1ро Раио!!.ц !ом!.;!| 1. ви.нзчеРчю вта1
.!1ьсььо'ос!!ошаРсь\ого ! '!со'ос!!одарсько!о виробн/!!ва. яь; п!дп!!ають
в;дшкодувап}!ю (дода€ться)'

4. коятроль за викояавяям розпорядхе па засцпппка
го1ови район! о] дер*авно,а.ц!!ч(( р.!!] в.! ковя ь")ь

головд рдйоппо! дсрж'вяо!

чу|у''в м ."/

землекоРи.цвачам!]:

1. утворити районву

в.в. лоБойчвнко



зАтввРдхвно

РозпоРяд*еп!я голови
райояно'| держав!о| адм!я!с1рац]1

склАд
ра йояно'[ ком!с!! по в!звачелню втрат

(!л ьсько| оспод! рсько| о |д.!!со|осподдрсько'о внРобниц|в.!
як! п!длягають вишкодуванвю

голова райоя но! робочо1 груп и

1' ковАльчук
верон1ка геянад']впа

управ]|вня раионяо1

1.к}. ковтун

!исв' р' йоппо| робочо[ групп:

2' БуРвйко

3. РАло
володим'Р 1вавович

4. Р|от1н
михайло вячес!авович

яачд!ьяик ф'наясоволо
дер*авво'! &чм!я|с'гРац!]

пачшьпик у!|!ав|]нпя
чугу]ъському р&йоп;

розвитку раиовно1 дерхавно1 адм!я|страцпп

п/с

дерхзсмд!!!0ства у
хар6всь(о| област|

кер!в!вк'пдрдту рдйовяо]|
дермввот ддм|п!сграц!т



зАтввРд)квно

Розпоряджевяя голови
районно] !ержавно] а!м]н;! !па!!]|

,'/ !а'/'?2 ?,с/з/}аы! :|'.'

положепвя
пРо рдйовяу ком!с!ю втрд1 с!!!ьсько!осподарського п

л |согоспода рс ько| о виробяиштвд. як; пьлявФ' ь в!.|п'ко.цваллю

втат с!льськогосподарського та л!!о!осподарсько!о виРобництва'

|.Районпа ком;с;я втРат с!льськогосполаРсько|! та
л!союсподарського впробяиц'[ва' як; п;длягають в;дп|колувапп|о (яадал!

районна ко!'с!{!. ' 1ор4.чото!!с).!!.а!,в!!/м ор!а]!ом лои районн!й ,1ер*6в!!!й

2. Райопна ком|с!я у сво|й д;яльност; {срусться конституц|сю укРа1яи'
земельв'м кодексом укра]ни. законом укРа|ни ''г!Ро м!сцев! державя!
адм|н!срац!|'', лоставовою каб1яету м!в|стр!в укра1ни в!д ]7 листопада
1997 року л, 1279 'про Розм;ри та порядок ви}]ачеяня втрат
.|льсько!о.поцалсььо!о ; .!;со!осподар.ько!о виробниц'ва. як! !!:!14га!о1[
в;дшкодуванню"' та в;д |9 кв'1вя 199] року ш 284 'про !оря)!ок визначеяш
та в|дщкодувавяя збитк!в ы|ася!кам земл; та ]емлекорйстувачам]'' а такох цим

1. осчовниу ивла,!ым райоР !о_1 ком'с!| ' ви.н!!че! нч ьта.
сьюкФосподарФюю ; л;согосподарськоло виробництва''к| п;дл'гають

4. прп ви:)начсян; втрат райояна ком!с]я керусться порядком визяаче!п!я

затвердхся'м поставовою каб!не'|у м11!]с1р;в укра]нц в,( 17 листолада
1997 року ш9 ]279' та в!1 ]9 (в!тля !99] Року ф 2в4 '']|ро по!ядок впзяачепяя
та в!дшкодування ]6итк;в власникам земл! та землекор'стувачам|!.

5 кон!роль !а дотиманшм порялду ви{на1снн' !а в;лш!о])вачня в!га!
(;льсько!осполар.ького виробни].в,. !^; п!!л,!аю!ь в;дшкод)ьачню
зд1йснюФюя в!дпов;дно до д1ючого законодавства укра]яи.

6. Раяонн} ьо!;с;ю оцолю! !а\ )пниь !олови раиорчо! ..еР^ав!'о:

7. с0|ал Райопяо] ком|с!'' затвердх];еться розпорядхенмм голови
райояво]; дерхавно] адм1я!страц;].

8. Райоч! а ко!!с;я пос!;йно в/]нача, в!ра!и с;льсььоюспо шгсььо!о !а
|:со!осполарсьчо!о виро0!!и!!ва. в!лшкоцван! ю. !!г0 о
сма!а{ься ап. я\и' п; !гису{ !ься )с ма "1енами \ом|с',.



л!со!юсподарського виРбвицтва'
10. зас1даяня райовнот ком!с;'| лРоводитьс' в !аз; всобх;дност!'

9. г1редставвик ф;напсового
адм;в;страц!| .Роводить перев!рку

кер!вппк дпдрату рдйонво[
держав3о| ддм!п!страц!'|

лай('н|о] лержав1!о'{
арифмФв'мх д;й у формуваяя!
втат с!льськогосподарського та

0,1 |.к). к()втун


