Калинівський район Вінницької області

Інформація про зарезервовані земельні ділянки, які можуть бути передані у власність учасникам антитерористичної операції на
території Калинівського району Вінницької області (станом на 01.10.2018)
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ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВИКОПІЮВАННЯ
з плану землекористування Писарівської сільської ради Калинівського району Вінницької області
Експлікація земель, що зарезервовані для передачі
у власність учасникам антитерористичної операції
Номер
земельно
ї ділянки
масиву)
на плані

Кадастровий
номер
земельної
ділянки
(кварталу)

Площа
земельно
ї ділянки
(масиву)

Цільове
призначення

Перелік
агрогруп
грунтів (у
разі
наявності)

1

0521686500:03:
000:0375

3,20 га

Для ведення
індивідуального
садівництва

відсутні

3,20 га
Землі запасу (рілля)
Писарівська
сільська рада

- земельна ділянка (масив), що зарезервована для
надання у власність учасникам АТО
- межі населених пунктів
- адміністративні межі сільських, селищних, міських рад
- земельні ділянки, які внесено до Державного
земельного кадастру

Начальник відділу у Калинівському районі
міжрайонного управління у Калинівському та
Липовецькому районах ГУ Держгеокадастру
у Вінницькій області
Сільський голова

Л.Ф. Ткаченко
В.В.Гайдай

ВИКОПІЮВАННЯ
з плану землекористування Писарівської сільської ради Калинівського району Вінницької області
Експлікація земель, що зарезервовані для передачі
у власність учасникам антитерористичної операції
Номер
земельно
ї ділянки
(масиву)
на плані

Кадастровий
номер
земельної
ділянки
(кварталу)

Площа
земельно
ї ділянки
(масиву)

Цільове
призначення

Перелік
агрогруп
грунтів (у
разі
наявності)

1

0521686500:03:
000:0375

2,9892
га

Для ведення
індивідуального
садівництва

відсутні

2,9892 га
Землі запасу (рілля)
Писарівська
сільська рада

- земельна ділянка (масив), що зарезервована для
надання у власність учасникам АТО
- межі населених пунктів
- адміністративні межі сільських, селищних, міських рад
- земельні ділянки, які внесено до Державного
земельного кадастру

Начальник відділу у Калинівському районі
міжрайонного управління у Калинівському та
Липовецькому районах ГУ Держгеокадастру
у Вінницькій області

Сільський голова

Л.Ф. Ткаченко

В.В. Гайдай

