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[1ро падання дозволу ца розробку
1ехн!чцо! документац11 1з землеусгропо
щодо всгановлення ме2!( земе.лгьно|
д|лянкш |1[1 (тРи АгРо 2007>> для
подаль!|]ого надання в оре|!ду на
територ!| |{ам'япоярузько| с!льсько!
ради чут1ъського райоцу )(арк!всько1
област!

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <||ро м|сцев1 дерхсавн1
адм|н|срац1}, статте|о 13 3акону 9ьра|ни (<про порядок вид1лення в нацр!
(на м|сцевост1) земельних д!тгянок власникам земельних яасток (па!в)>>'

статтями22,25,55 3акону 9кратни (про землеуощ1й)), статтями 17,22,93, 124
та розд|лом { |[ерех|дних |{оло>кень 3емельного кодексу укра1ни, зг|дно з
|!роектом орган[зац1] територ|| земельних чаоток (патв), вид|лених 1з земель
колективно] власност! реформованого (€|| 1м. 1{1рова на територ!!
1{ам'яноярузько| с1льськот ради {уц1вського району {арк|всько! област1,
затвердт{еним розпоряд}1{енням голови чугутвсько| районно! держ:1внот
адм1н!страц!| в|д 02-06.2004 !тгэ 254, розглянув1].1и листа пп (тРи Аг?о 2007)
про надан}{'{ дозвощг на розробку 1ехн1нно1 докуиентац1; |з землеусщо!о щодо
встановлен|{'1 ме)к земельнот д|лянки на територ!т 1(ам'яноярузько| о|льсько]
ради чуц!ъського району {арк|всько| облаот|, та у зв'язку з тим, що ме:к|
земельно! д1лянки не визначено в нац.р| (на м1сцевост!):

1. Ёадати дозвь пп к1Р}1 А[РФ 2007>> на розробку [ехн|чно]
дочментац[| |з землеустрото щодо встановлен}{'{ ме}( земельних д|лянок в
нацр| (на м!сцевост1), загально1о ш!още1о _ 6,5804 га р!лл| за рахунок земель
с|льськогосподарського призначення невищебуваних земельних дйянок (па!в)
ф 19 д.гтя ведення товарного с!льоькогосподарського виробництв за межами
населеного пункту 1{ам'яноярузькот с1льськот ради чуц]ъського району
!,арк1всько! област|.

2. 3вернутись до орган1зац1|' яка мае в|дпов|дний дозв|л (л!ценз|то), д.г:я

уклад!1ння договору на розро6ку ]ехн1чно] докя{ентац|| 1з землеустрото щодо
вотановленн'1 меж земельно! д1лянки.

3. [ориптуватись таких вимог щодо земельнот д1'!янки:
розробити 1ехн1нну документац!то,!з землеусщото по вст:1новленнк) меж

земельно! д|лянки;



у раз1 наявност1 в1добразити обмелсення (обтяхсення) та серв|цт на
земельну л1лянку:

у раз[ наявност1 в1добразити сторонн!х землекорисцвач!в земельно]
д1лянки.

4. Розроблену 1ехн!нну документац[:о 1з землеусщото по вотановленн!о
меж земельно! д|лянки подати на розг.]| 1д та затвердт{ення до районно|
дерт(авно| адм1н! страц11

5. (онщоль за виконанням розпорядт(енн'{ покпасти на заступника
голови районно| державно| адм|н!страц!! ковальчщ в.г.

[1ерпшпй заступник голови
райоцно1 дерясавно| адм!н!страц!1 вАР)!{ш[нов


