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докумеIIтацlr rз землеустроIо щодо
встаIIовлеIIIIя (вiднов.llеllllя) меж
земельttоi дiляllки в llaTypi (Ila
мiсцевостi) та IIерелача
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Розглянувши заяву громадянина Семихатки Анлрiя Миксlлайови.лаi, ltKttй

дiс

на пiдставi довiреностi вiд

громадяниFIа Острижного l}iк,горll

Володимировича, та додатки до неТ (копiя паспорту та iдентифiкацiйrtоr,о Koi ()/
громадянина УкраТни, копiя рiшення Барвiнкiвського районног,сl cyi (у
Харкiвськоi областi вiд 03.1|.2017 року справа JYq 6||l94Зlt7, копiя :цоrзiреttос,гi
вiд 08.02.2017 року JYg НВО ]0З649 та копiя Витягу з IIержавLIOго зeMeJILItOi,o
кадастру про земельну дiлягrку вiд 27 .12.2017 року JЮ HI]-63054390 120 |] ),
керуючись ст. 6,21 Закону УкраТни <<Про мiсцевi дцержавнi аlцмirriс,граrцiТ>, c,I,. |7 .
Земельного кодексу УкраТни, Закоtлом УкраТrrи Ki iilt;
п. 1 ,5 ст.25 ,79-1 , 1 1 б
порядок видiлення в HaTypi (rra мiсцевостi) земеJIьних дiляttоtс I]JIасIIикII\,1
земельних часток (паТв)>, враховуIочи iнформацirо вiдлiлу у liapBillKitlct,l<or,,ty,
районi Головtлого управлiння Щержгеокадастру у Харкiвськiй об:tас,гi лзi.,\
2|.||.2017 року J\b 1 4-20-0.2З,|-51rЗl1r02-|7
:

1.

дити кТехнiчну документацiIо iз

земJIеус,гроro, IliOi ((.,
встановлення (вiдновлення) меж земеJILноТ дiлянки в HaTypi (rra Micllctзclc,r,i) -Ф
554 (рiлля) для ведення товарного сiльськогосподароького виробrrиrl,гва зt,i/(ritl
проекту органiзацii територiТ земельних часток (паТв) реформOваIIог,о KCl t
(Дружба>> за межами населених пунктiв на територiТ Новомико.тlаit}сLкOТ
сiльськоi ради Барвiнкiвського району ХаркiвсъкоТ областi> розроб.тrеrlу ФО-I I
Будицький Валерiй Станiславович.
Затвер

2. Передати у

власнiсть громадянину Острих<IIоNIу I}iK,1,o1l1,
Володимировичу земельну дiлянку j$ 554 - рi.lrrrя lIJIoLt\eIo 4,tJ906 i,;;
кадастровий номер бЗ20485000:04:000:04ЗЗ, землi сiльськогосtlo/lttроькOi,i}
призначення за межами населених пунктiв на тери,горiТ Llоtзсlмикс1;lаТt]сi,кill'

сiльськоI ради Барвiнкiвського району Харкiвськоi oб-llacтi,

t]i.ltt,сэtзt

призначення земельноТ дiлянки: для ведення товар}Iого сi.тtъсъкогосllо/(арськоi,tl
виробництва.

РекомендуватИ громаДянинУ ОстрижFIому BiKTopy IJо:tо/dимирович),
винесТи межi земелЬноТ дiЛянкИ в натуРу (на мiсцевiсть) та заресс,грува,ги llpal]O
власностi на земельну дiлянку.
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4. Контроль за виконанням розпорядження заJIиIIJаIо за собоtо.

Голова райопllоТ державllоi
адмiнiстрацii
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