БАРВIНКIВСЬКЛ l,АИОННА ДВРЖtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

розпоряджtЕння
Барвiнкове

Ng.//7

Про
затверджеIIIIя технiчIIоi
докумеIIтацii iз землеустроIо щодо
встановленця (вiдIrовлеlltlя) меж
земельних дiлянок в паryрi (на
мiсцевостi) та передача ix у власнiсть

Розглянувши клопотання голови IBaHiBcbKoi сiльськоТ ради, та додаткiв
До нього (копiя свiдоцтва про державну реестрацiю юридичноi особи, копiя
рiшення Барвiнкiвського районного суду XapKiBcbKoT областi вiд |7,06.2016
року справа Jф61lrl509l|6-ц н/п 2-о16||lЗ|l\6 та J\Ъ 611/509/16-ц нlп 2оlбl|lЗ|l|6 вiд |7.06.2016 року, копiя Витягiв з державного земельного
кадастру про земеJIьну дiлянку вiд 26.06.2017 року J\Ъ НВ-6304546612017, NЬ
"HB-6304543662017 та вiд 27.06.2017 року J\9 НВ-630454] 102017), керуючись ст.
6, 2| Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, ст. |7, п.1,5
ст.25,79-1,116 Земельного кодексу YKpaiHr4, Законом УкраТни <Про порядок
видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельних дiлянок влаQникам земельних
часток (паiв)>, враховуIочи iнформацiю вiддiлу у Барвiнкiвському районi
Головного управлiння Щержгеокадастру у Харкiвськiй областi вiд 01.08.2017
року Ns 2б011 02-17:

1.

iз землеустроIо rцодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) Лч
31 1.1 (рiлля) згiдно проекту органiзацii територii реформованого KCI I
кБарвiнкiвський>> земельних часток (паiв) за межами FIаселених пунктiв на
територii IBaHiBcbKoi сiльсъкоI ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoi областi
з метою реестрацiТ права власностi територiальноТ громади сiл IBaHiBcbKoT
сiльськоi ради для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва)) розроблену ФО-П Будицький Валерiй Станiславович.
Затвердити <Технiчну документацiю

2.

Затвердити <<Технiчну документацiю iз землеустроIо щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) J\b

З||.2 (рiлля) згiдно проекту органiзацii територiI

реформованого КСП
<Барвiнкiвський>> земельних часток (паiв) за межами населених пунктiв на
територii IBaHiBcbKoi сiльськоТ ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoI областi
з метою реестрацii права власностi територiальноi громади сiл IBaHiBcbKoT
сiльськоi ради для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва))*
розроблену ФО-П Будицький Валерiй Станiславович.

З. Затвердити <'Гсхнiчr:у документацirо iз землеустроIо

lцодо
встановлення (вiдлrовлеIIItя) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) J\&

476 (рiлля) згiдrrо проекту органiзацii територii

реформованого КСП
<Барвiнкiвський>> земельних часток (паТв) за межами населених гtуtlктiв на
територiТ IBaHiBcbKoi сiльськоi ради Барвiнкiвського райоrrу XapKiBcbKoT облас,гi
з метою ресстрацii права власностi територiальноi громади cirr IBaHiBcbKoT
сiльськоТ ради для ведення товарного сiльськогосподарсъкого виробництI]а))розроблену ФО-П Будицький Валерiй Станiславович.
4. Передати у власtIiс,гl, територiалънiй громадi сiл IBaHiBcbKoT сiльсъкоТ
ради Барвiнкiвського райоrIу Харкiвськоi областi земельнi дiлянки Jф З 1 1.1
рiлля площею 9,З648 га кадастровий номер бЗ2048З500:0З:000:0412, ЛГ9 З||,2 *
рiлля площею 6,4183 га кадастровий номер бЗ2048З500:03:000:0413, ЛЪ 476
рiлля площею 11,З985 га кадастровий номер бЗ20483500:01:000:0409, зеп,t:ti
сiльськогосподарського призначення за межами населеFIих пуlrктitз на,гериторiТ
IBaHiBcbKoi сiльськоТ ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT областi, цi.ltьоtзе
призначення земельних дi.lt,яlлIок: для ведення товарIrого сiльськогосподарськоI,о
виробництва.

5.

Рекомендувати Iванiвськiй сiльськiй радi Барвiнкiвського райоIrу
XapKiBcbKoT областi винести межi земельних дiлянок в HaTypi (на MicueBocTi) ,га
зарееструвати право власностi на земельнi дiлянки у встановленому чиIIFIим
законодавством порядку.

6. КонтроJIь за виконанням розпорядження залишаIо за собою.

Перший заступник голови paйoIllIoi
державноi адмiнiстрацii

O,C.Ita;lilrill

