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затверджеIIIIrI ,гсхlliчItих
документацiй iз землеус,I,роIо lцодо
встановленIIя (вiлrIов.llсlrtlя) меж
земельних дiлянок в llaтypi (rra
мiсцевостi) та передача ii у
Про

власнiсть

РозглянУвши заяВу громаДянина Вуколова M.IO., який дiе на пiдставi
довiреностi вiд гр. Завезиступа в.с., з додатками (копiя паспорта
громадянина УкраТttи, копiТ свiдоцтв про право на спадщину за законом вiд
2з.05.2Оt7р. спадкова справа JýрЗ4l20|7, копiТ сертифiкатiв на право на
земельну частку (пай) серiя хр Jю 0060433 та серiя хР JФ 0060432 iз
вIIесеними вiдповiдними змiнами та Витяги з державного земеJIL}Iого
кадастрУ про земельнУ дiлянкУ вtд 21.07.2017р. Ns FIв-6з04662402017 та ]Ys
нв-6304 6629420|7), керуючись ст. 6,2I закону укратни ппро мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>, ст. 77 , п.1 ,5 ст.25 ,79-1 ,1 16 ЗемелъногО Kolleкc}
Украiни, Законом УкраТIrи пПро порядок видiлення в патурi (на мiсцевостi)
земелъниХ дiляноК l]JIасIlикаМ земельних часток (паiв)>, враховуIочи

iнформацiЮ вiддiлУ У Барвiнкiвському районi Головного угrравлiпня
Щержгеокадастру у Харкiвськiй областi вiд 08.08 .20|1 року J\Г927Il\02-|7:

ЗатвердитИ <ТехнiчнУ докуменТацiЮ iЗ землеустроIО шодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на MicчeBocTi)

1.

замовник Завезиступ Володимир Степанович цiльове призначення зеlделт,ttот
,гоI]арIrого сiльськогосподарського виробництва FIa
дiлянки: для ведснЕIя
територii НовомиКолаТвсt кОТ сiльськоТ РадИ Барвirrкiвського району
XapKiBcbKoi областi (дiлянка N587 - рiлля) з MeToIo вI]ессIIFIя вiдомостей про
земельну дiлянку до .щержавного земельного кадастру), розроблеrlот Фо-п
Забашта е.В.

2. ЗатвердитИ <ТехrIiчлtУ докумеLIТацiЮ iЗ землеустроIо

що/]о
(rra
мiсцевостi)
встановЛення (вiдновлеrtItя) мех< земельноi дiлянки в HaTypi
замовник Завезистуrr Во.lrо,цимир Степанович цiльове призFIачення земелLIIоТ
дiлянки: для ведення товарlIого сiльськогосподарсLкого виробництва на

територii НовомиколаiвськоТ сiльськоi Ради БарrзiлIкiвського району
XapKiBcbKoi областi (дiлянка JYs588 - рiлля) з MeToIo внесеFI}Iя вiлопlостей ttpo
земельну дiлянку до Щержавного земельного кадастру), розробленот Фо-гI
Забашта е.В.

3.

ПередатИ

У

власпiстЬ громадянину Завезиступу Володимиру

Степановичу земельну дirIянку ]r[s587 - рiлля площеIо 7,|284 га кадастровий
номер бз20485000:04:000:0444, землi сiлъськогосподарсъкого гIризначення за
межамИ населенИх пунктiв на ,гериторii Новомико.ltаiвсl,коТ сiльськоТ ради,

цiльове призначеннЯ земельнОi дiлянки: для ведення

ToBap}IoI,o

сiльськогосподарського виробництва.

4.

Передати

у

власнiсть громадянину Завезиступу Володимиру

СтепаноВичу земельнУ дirrяIIкУ J\Гч 588 - рiлля площеIо 7,1185 га кадастровий
номер 6320485000:04:000:0442, землi сiльсъкогосподарського призначення за
межами населених пунк,гil] IIа ,гериторiТ FIовомико;tаТвськоi сiльськоТ ради,

цiльове призначення земельноi дiлянки: для l]еденrlя

,говарIIого

сiльськогосподарського виробництва.

5. Рекомендувати громадянину Завезиступу Володимиру Степановичу
винестИ межi земельних дiляttок в I-IaTypy (на мiсцевiсть) та заресс,грувати
право власностi rra зеплелr,IIi /{iля}Iки.
6. Контроль за виконан}Iям розпорядження заJIиIIrаrо за собоIо.

Перший заступник голови районноi
державноi адмilliстраrцii

O.C.Kaлir,rilI

