
укрАiм
КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦUI

львIвськоi оýлАстI
вул.Незалежнастi,27 м. Кам'янка-Бузька, 80400 тел,: (03254)2З-06З, тел/факс 2З-001

/6, рА ddr м '/J/0/-1-/ HaNs

Головам мiсцевих рад КамОянка-
Бузького району (за списком)

Копiя: Щмитренку О.Б.
е_mаil : foi*req uеst-3б99б
dfc1 058d@dostup.pravda.com.ua

Illodo HadaH ня iнформацii

,.Що Кам'яка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii надiйшов запит на
отримання публiчноТ iнформацii, скерований Львiвською обласною державною
адшriнiстрацiею, про видiленi та наданi безоплатно земельнi дiлянки для
будiвництва та обслуговування житлового булинку, господарських будiвель i
споруд таlабо для iндивiдуального дачного булiвництва.

Керуточись п. 3 ст. 22 Закону УкраТни uПро.Ipo доступ до публiчноТ
публiчноI iнформацii гр.iнформацii> скеровуемо запит на отриNIання

Щмитренка О.Б. вiд 27 .07.20 1 8.

Вiдповiдь просимо надати запитувачу в строк,
УкраiЪи пПро доступ до публiчноТ iнформацii>.

.Щодаток: копiя запиту на 1 арк.

Голова райдержадмiн iстрацii

визначений Законом

LIабан

2зз 70

,/

вiдl



t

Zimbra kancel@loda,gov.ua

Iнформацiйний запит - Земельна дiлянка

Вiд : Олександра <fоi+rеqчеst-З6996- ;

dfcl0S8d@dosttl р.рrачdа,соm. ua >

Тёма l IнформацiЙниЙ запит - Земельна дiлянка

Кому : FОI requests at lvjv1 <kancel@loda.gov,ua>

fiоброго дня!

пт,27 лип,| 201В 0:55

На пiдставi статей 1, 13, L9, 20 3аконУ Украiни кПро доступ д9 публiчноi
1нФармац11)) вlд 13 сiчня 2О11 року, як1 надають право 3вертатйсь iз
запитами до розпорядникiв lнформацiil щодо наданilя публlчноl iнформацiI,
прошУ надатИ наступнУ iнформацiю (наступнi докугченти):

аlни кожен громадянин3гiдно зi статтею 121 Земельного кодексу Украlни кожен гроiч

украiни ма€ право на беэоплатне отримання земельно1 дiлянки 1з земель

державноi або комУнальноi власносТi в таких роз:rrlрах: - для будiвництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будlвель i споруд
(присадибна дlлянка) у селах - нe:6lльше 0r25 гектара, в селишlах - не

бiльrле 0115 гектара, в MicTax - не бiльше 011"0 гектара; - для
iндивiдуального дачного будiвництва - не бiльше 0r }0 гектара.

Я земельними дiлянками не володiю.
Бажаю реалlзувати свое право громадянина Украlни на отримання земельноi
дiлянки для iндивiдуального будiвництва.

,щля вибору бажаного мiсця розташування земельноi. дiлянки, прошlУ ВаС

надати iнформацiю: (кадастровi карти (плани) абс iншi графiчнi
маiерlали) rцодо вiльних земельних дlлянок в Львiвськiй обласТ1,
придатних для будlвництва та обслуговування жи:глового будинку,
господарських будiвель i споруд.
дбо надати iнформацlю до кого звернутись для отр|4мання зазначеноi
iнформацii.

3 повагою,
ýмитриченко 0. Б.

прошу надати вiдповiдь у визначений законом тuрl.tiн електронною ПОШТОЮ.

Це повiдомлення було надiслане через сайт "fiостзlп до Прiвди",
призначення якого - }{адання можливос.тi громадягt;iрr надсилати запИтИ ПРО

публiчнУ i.нфсrрмаЦiю з подальшою публlкацlею ци>; :запитiв Та вiд,1l9вiдей на


