
/(ержавllа с"llужба УкраТllи з IIитаIIь геолезiТ, картографiТ та каластру

lllформаrtiя /{ержав l{ого зем еJIьIIого каластру
IIро ltpirI}o вл:tсlltlс,l,i тir pe.ltltri права Ila зе]чtелl,rlу лiляllку

Замовник: Чернишова Яна Олександрiвна
Час та /laTa запиry: 120| 06-01-2021

[3 i;ltllroc r i tt1,1tl :]cNtc:IbII) j{

Кадастровий номер зеN{ельноТ дiлятlки 53 1 0 1 36300:07:006:0 1 30

{iльове iIризначенIIя
03.15 fля булiвництва та
обслуговування iнших булi всль
громадськоТ забулови

l{а,r,еlюрiя зсмеJlь
Землi житловоТ та громадськоi
забудови

[}ид використаIlI{я
цля експлуатацiТ т,а обслуговування
t{е}китлових булiвель лiт. llK-2ll та лiт.

'Л-3 " (адмiнiстративнi)
Форма B.rtacttocтi Комунальна власнiсть V
I ]-ltottta зсмеjI ьн оТ дi.пяtr ки ).2862

Мiсце розтаIпуваIлня

XaprtiBcbKa область, п4i.сто XapKiB

Щзерх<инськи й район,\ вули ця € ерпова,
+

IJi.itorloc,гi rrpo UL{trtli),/l]

}IalIcI I IIrI, грLlвсIIь rrформач я l]lлсу1,IlrI

/{а,га orдir r ки д i.rtягtки rrформац я вlлсу,tня
l

IIIj iTrrKcHcpa * землевпоря/lника Т(ом ов Волоltимир Rолод1 им ирович

lrlMrcp ссрr,rrф iкаr а l,а /laTa видачi нформацiя вiлсуr,ня

Иiсце роботи itt>tcetlepa-

}емлевпоряllника

IЬвариство з обмехсеrIою
зiдповiдальнiс,гtо "IНЖЕНЕРНО
t IPAi] овиЙ r{внтр"грАнд"

l } i. ltlrt trc t i : l 1r,,, CClr1 1 1 rl, ; li()Iii.ll tot tr i t I)I(cI tclll,I -

:jc \ l 
j I L] l.i ш сl l] яItl t l i l(il ( lj l l З I I О С ti Р El"l l t l И I] 14 KOI-I АВЕ ЦЬ)

IIIj i нжеrlера -- землевIlорядника (омов Володимир I}олодимирович

loMcp сертифiката та дата вила.li rr форп,rаrtiя вiлсутня



Мiсце роботи iHrKeHepa-

30млевпорядника

Iовариство з обмеженою
в iл повiда;rьнiстIо "IНЖЕIf EPIJO
прАвовиЙ цвн,гtr"I, рАI]л"

Вид обмеження
Схоронна зона навколо (вздовж)
сб'ект,а транспорlу

Щата дерirсавноi реестрацiя обмеясенtlя нформацiя вiztсутняl

Вид обмеження
Эхорогtt-tа зона t{авколо (вз,lовж)
эб'скта енергетичноТ системи

Щата державноi реестрацiя обме>ttенtlя нформацiя вiдсутня

Вид обмеження
Эхоронна зона навколо (вздовх<)

эб'екта енергетичноi системи

Щата державноi ресстрацiя обмеження [нформацiя вiдсутня

ь

Bцo,i,roiTi про зареестроване обме)кення )/ BLlKopI{cTaHHi зе1\,tельноТ дiляt-tкtт


