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xAPKIBcbKoi оБлАстI

РОЗПОР

ЯДЖЕННЯ
Барвiнкове

затверджецIIя r,ехlliчIrих
документацiй iз землеустроIо rцодо
встановлення (вiдновлеIlrrя) меж
земельних дiлянок в HaTypi (на
мiсцевостi) та передача ix у
Про

власнiсть

РозглянувшИ заявУ громадянина Бащука с.о. з додатками (копiя
паспорта громадянина Укратни, копiя сертифiкату на право на земельну
часткУ (пай) серiя хр JФ0189072,га копiТ Витягiв з державного земельного
кадастру rро ,.*"льнi дiлянки вiд 18.07.2017р. JФ нв-630464|742017 та J\ъ
НВ_6304 64t2520|7), керуючись ст. 6,2I Закону УкраТни <Про мiсцевi
адмiнiстрацiТ>, ст. |7, п.1,5 ст.25,79-1,116 Земельного кодексу
"державнi
V*pai"", Законом Vкраiни uПро порядок видiлення в HaTypi (на мiсшевостi)
,a*an"""* дiляноК власFIикаМ земелъних часток (паiв)>, враховуючи
iнформацiю вiддiлу у БарвirIкiвському районi Головного управлiння
вiд 08.08 .20t,7 року Jrгs283/1 02-|7:
,Щержгеокадастру у Харкiвськiй областi

Затвердити <Технiчну документацiю iз землеустроIо щодо
встановлення (Ъiдновлення) меж земельноi дiлянки Ns449 (Угiддя - рiлля
пJIощеЮ 1,4949га) В HaTypi ("а мiсцевостi) для ведення ToBapнoгo
сiльськогосподарського u"робrr"цruu за межами населених пунктiв на

1.

територii ГаврилiВськоТ сiльськоТ Ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT
областi>>, розробленоi ФО-П Найпак I.П.

Затвердити <технiчну документацirо iз землеустроIо щодо
встановлення (Ъiдноuлення) меж земельноТ дiлянки Jю449 (угiддя - рiлля
площеЮ 3,8981га) в HaTypi ("u мiсцевостi) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва за межами населених пунктiв на

2.

територii Гаврилiвськоi сiльсъкоТ Ради Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT
областi>>, розробленоi ФО-П Найпак I.П.

3. Передати У власнiсть громадянину Бащуку Сергirо олексiйовичу
земелъну дlп""*у JYs449 - рiлля площею 7,4949га кадастровиЙ номер
за
6320481500:03:000:0161, землi сiльськогосподарсъкого призначення
межами населених пунктiв на територiI Гаврилiвськоi сiЛЬСЬКОi РаДИ, ЦiЛЬОВе
ведення товарного
призначення земелъноi дiлянки: для
сiлъськогосподарського виробництва.

4. Передати у власнiсть громадянину Бащуку Сергiю олексiйовичу
земельнУ дiлянкУ j\ъ449 - рiллЯ площеЮ З,8981га кадастровий номер

бз20481500:03:000:0155' землi сiльськогосподарського iIризначення за
межами населених пунктiв на територii ГаврилiвськоТ сiльськоТ ради, цiльове

призначення земелънот

дiлянки:
виробництва.
сiльськогосподарського

для

ведення

товарного

5. РекомендуватИ громалянину Бащуку Сергirо олексiйовичу винести
межi земельних дiлянок в I{aTypy (на мiсцевiстъ) та заресструвати право
власностi на земельнi дiлянки.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаIо за собою.

Перший заступник голови paйorllroi
державноi адмiнiстрацii

о.С.Калiнirr

