БДРВIНКIВСЬКД РДЙОННД ДВРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
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Барвiнкове

затверджеIIIIя техlIiчноi
Про
документацiТ iз землеустроIо щодо
встановлення (вiдrrовлення) меж
земельних дiлянок в Harypi ("u
мiсцевостi) та передача ix у власнiсть

РозглянУвши клопотання громадянки Ткаченко Наталii АнатолiТвни, 04
лютого |g74 року народження, та додаткiв до нъого (копiя паспорта громадянки
Украiни, *o.ri" свiдоцтва про праВо на спадщину за законом вiд 24,02,2017р,
на
спадкова справа JYg09/2017 реестр. JYs161 та копiя сертифiкату на право
копiя
земельну частку серiя хр ]фбlз6224 iз внесеними вiдгtовiдt,iими змiнами,
Витягiв з державного земелъного кадастру про земельну дiлянку вiд 29.06.20]11
Ns гш-озо+5580з2017 та N9 НВ-630455б552017), керуIочись ст. 6,21
ьо*у
^Зu*Ь"у
Украiни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, ст. |7, л.|,5 ст.25,791,116 Земелъно.о *Ъд.ксу Украiни, Законом Украiни <Про порядок видiлен.ня
(паiв)>,
в HaTypi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток
upurouy1g.r" iнформацirо вiддiлу У Барвiнкiвському районi Головного
yrrpuunirro Щержгеокадастру у Харкiвсъкiй областi вiд 02.08.2017 року
Ns261/102-]r7:

1.

Затвердити <Технiчну документацiю

iз

землеустроIо щодо

гр,
встановлення (вiдновлення) меж земелъноТ дiлянки в HaTypi (на мiсшевостi)
ткаченко Наталii днатолiтвни для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва яка розташована на територii Гаврилiвськоi сiльськот Ради
iз
Барвiнкiвсъкого рuйо"у xapkiBcbkoT областi> та <технiчну документацiю
в r,raTypi
землеусТрою щоДо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
(на мiсцевостi) гр. Ткаченко Наталiт днатолiтвни для ведення товарного
сiлъськоГосподарСькогО виробництва яка розташована на територiТ
Барвiнкiвського району xapkiBcbkoT областi>
гаврилiвсъкот сiлъськоi

Ради

розроблених ФО-П Калина Олег Сергiйович,

земельнi
2. Передати у власнiстъ громадянцi Ткаченко Наталii Анатолiтвнi
кадастровий номер
рiлля площею з,97
дiлянки J\Ъ
номер
632о481500:02:000:0516 та JYs 335 - рiлля площею |,2з45 га кадастровий
межами
6320481500:03:000:0942, землi сiльськогосподарського призначен}Iя за

335 -

48 га

населених пунктiв на територiт Гаврилiвськоi сiльськот ради Барвiнкiвського
зеМеЛЬНИХ ДiЛЯНОК: /ljlЯ
району харкiвськоi облЪстi, цiлъове призначення
ведення товарного сiльськогосподарського виробництва.

з. Рекомендувати |ромадянцi Ткаченко Наталiт Анатолiiвнi винести меж1
земельних дiлянок в натуру (на мiсцевiсть) та заресструвати гIраво власностi tta
земелънi дiлянки.

4. КонтроJIь за виконанням розпорядженнязалишL}о за собоtо.
./

Перший заступIIик голови районшоi
державIIоi адмirliстрачii
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