БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АдмIнIстl,АцIя

xAPKIBcbKoi оБлАстI

розпоряджtЕння

/ С'r.iлZД-t ZC/4
Про затвердження
zЭ

^:

Барвiнкове

у9

,87

техtriчrlих
докумептацiй iз землеустроlо щодо
встановлення (вiдновлеrrllя) меж
земельних дiлянок в lIaTypi (lla
мiсцевостi) та IIерсда.Iа ix у
власнiсть

РозглянувшИ заявУ громадянина Гоми п.в. з додатками (копiя
паспорта громадяНина УкРаТни, копiя рiшення Барвirrкiвсъкого районного
суду вiд 1o.o+.zotzp. справа N61 1/289/17 провадженця JYs2/6||l|З5l1'7,
витяги з державного земельного кадастру про земельну дiлянку вiд
30.06.2017р. Ns нв-6304 56о5420|7 та вiд 2З.06.2017р, J\9 IB
бз045зз562о|7б), керуIочись ст. 6,21 Закону Украiни пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, ст. |7 , п, 1 ,5 c,r,25,J9,1 ,1 1 б Земельного кодексу Украiни,
законопдукратни кпро lIорядок видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земе-llьних

вiддiлу
дiляноК власникам земельriих часток (паiв)>), враховуIочи iriформаuiIо
Барвiнкiвсъкому районi Головного управлiнrrя f{ержгеокадастру у
Харкiвськiй областi вiд 02.08.2017 року J\ь2б5l102-|]:

у

<<техлtiчпу документацiю iз землеустроIо щодо
встановЛення (вiдноuлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi)
]ф5з8.1 фiлляj для ведеIIIIя товарного сiлъськогосlrодарсъкого виробництва
згiдно ,rрЪ.*rУ органiзацiТ ,гериторii земельних часток (паТв) реформоваLIого
ксп кfuужба) за межами FIаселених пунктiв на тери,горiт Новомиколатвськот
сiльськоi РадИ Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT областi>>, розроблеIrоТ

1. Затвердити

ФО-П Булицький В.С.

2. Затвердити <Технiчну документацiю iз

землеустроIо щодо

встановЛеннЯ (вiдноuлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (rrа MicueBocTi)
,говарного сiльсr,когосподарсъкого виробниц,гва
J\ъ538.2 (рiлля) для веl{еIlIIя
згiдно проекту органiзацii територiт земельних часток (паiв) реформованого
ксп <щружба) за межами населених пунктiв на територiт Новомиколатвсl,коi
сiльськоi' Ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT областi>, розроблсноТ
ФО-П Будицький В.С.

Передати У власtлiсть громадянину Гомi Петру Васильовичу
земелъну дiлянку Iг95ЗВ.1 - рiлля площеIо 2,06'77га кадастровиЙ номер
6320485000:04:000:0639, зсмлi сiльськогосподарсъкого призначення
IIyIIKT1B на територ11
реформОваногО ксП <Щружба) за межами населених

3.

НовомиКолаiвськОi сiльсьКоi ради, цiльове призначення земеJIьноl дlлянки:
для ведення товарного сiлъськогосподарського виробництва.

Передати У власнiсть громадяцину Гомi Петру Васильовичу
земельну дiлянку м53в.2 - рiлля площеIо З,1898га кадастровий номер
бз2о485О00:04:000:0640, зем-lti сiльськогосподарського цризначення.
пунктlв на територ11
реформованого ксП <Щружба)) за межами населених

4.

НовомиКолаiвськОТ сiльсъКоТ ради, цiльове призначення земельноТ дiлянки:
дпя ведення товарного сiлъськогосподарського виробництiза.

5. Рекомендувати громадянину Гомi Петру Васильовичу IjиI]ести межi
земеJIъних дiлянок в натуру (ша мiсцевiсть) та зарееструвати право власностi
на земельнi дiлянки.
6. Контроль за виконанням розпорядженпя залишаIо за собоtо,

Перший заступник голови районноi
державноl адмlIIlстрацll

O.C.Kaлirlirr

