
витяг
з [ерэкавного земель|{ого [€дастру г[ро земельну д!ля:нку

Ёомер витяц нв-б800440352013

/]ата формуван]']я 31.07 '2о|3
Ё{адано на заяву (запит) 1еритор|альна громада о|л та селиш{ 1еоф|польсько[0 району в особ|

&оф!польсько| районгто| ради в господарському в]дан1 Р!,цд!лу осв1ти,

молод1'га опорту [еоф!польоько! райоътно| дер:л<авно| адм1н|отрац1|

!,мельниць:<о] област|
'з 

| .07,20]|з, зв-б8004858720 1 3

[ан1, за я1(!.|ми зд|йонтовався г1о{'пу1( 1т"т(;ормаш|! у ,{ертсавному зеш1ельному кадаотр|

1{адастровий номер
:земельно| д1лянт<и

1{адастровий номер

\41сце розта1пування
(алм|н!отраг}1вно-

терито1;1штьна одини ця)

1-{!льове г1р}1значег]ня :

1(атетюр!я зе]!{ель

!} г:д вг.:т<орг1с'га1{ г1я

зеьце.пьт-то| д!лянки
Ф>орппа влаоност1

[1лоща земельно|

д1.:тянкгт, г'екгар1в

6824785000:0 1 :005 :0002

3агальн1 в|допцост1 про земельну д|лянку
68247 85000 :0 1 : 005 :0002

{,мельницька область, 1еоф|польоький район, о. Ёовос'тавц!, ву;:гтшя

|ентна,22

0з.02
3емл1 >китлово| 1'а громадоько| забуАови

для оболуговуван}{я комплексу бул|вель заклад|в оов1ти

,(ер>:<авна влаон!оть

1.2955

1нформат11я про

дол<щеглтац1ю 1з

3е\,1леуотро}о' на п|дс'гав!
яко| зд1йснена дер}!{авг!а

ресстрат11я земельно|

д|.л:янки

Фр:'атт, я:<ий

заРесстрував зеп4 ельну

д1лягттсу

]{сша дерх<авт-то|

ресс'граш11 земельно]

д!лянки

Б|домост1 про дер}{авг!у рееотрац]ю земельно| д1лянки

1ёхн1чна документац!я 1з землеуотрою щодо встановлення меж земельно|

д1лянки в нацр! (на м1сцевоот|),27.03.2013;
с0Ф[] {1ара|л Ф.й., [[ара|л о. м'

Б ! дд] л,[ерн<зем агентства у'|ео ф 1 пол ьськош1 у рай о н |

з1.07.2013

ру затвердх{еного |1ос'гановою (аб|не:ц м1н1'отр|в }кра|ни в!д

.'_-._,...'_.Р]Аомост| про обмехсенг]я у ви|(ориотанн! земельгто[ д:лянки

|}[дош,:щ,г11,Ёр' 'о*"й}ъ1у 
викЁристанн| земельно| д|лянки, вота}]овлен! |[орядком ведення

66*,р,''*,
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пе1! е н ня,[ер>ка в: ; ого зе !\| ел ьн ог0 кадастру
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Аодаток до.витягу з фржавного земельного кадастру 11р0
земельну л!лянку в1д 31'07.2013 р' )']"я ЁЁ-680044035'01з

1{адаотровий план 3емельнот дйянки

1{адаотровий номер земельнот д|лягтки 6824785000:0 1 :005 :0002

йаогцтаб 1: 2000

2/12 ,9р4|/ца.со'/
/

-5*



9пис мех<:

Б|д А до Б загальне кориоцвання;
Б1д Б до А Ёовоставецька с1льоька рада;

}мовн| позначег!г|я:

9 тому чиол! за земельними уг1ддями, гектар|в:

кап1тальна одноп0верхова;

|1лоща
земельно]

д|лягтки,
;э:<'тар1в

|,2955

3 о/х:ъ)*сааои 
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