
чугуьськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н!стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРяд)|(шння

9угу1'в !,& //?3рцс,*у /://уауу

!1ро надання дозволу на розробку
1ехн|чцо! документац!! !з землеустропо
щодо встановлеп||я меж 3емельн!!х
д!лянок 1.{Б Агроф!рм!; (гРАковв>
для подаль|||ого цадацпя в орецду па
територ!! 8олохово-9рсько! с|льсько!
радп 9уц!вського району харк|всько!
област!

(ер1сонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м!сцев1 дер:*савн!
адм|н1сщац1|>, статтето 13 3акону 9ща!ни <<[{ро порядок вид!ленлтя в нацр!
(на м[сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па{в)>,

статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <|{ро землеустр|й>' статтями |7 
' 
22' 9з' 124

та розд|лом { |{ерех!дних |{оложень 3емельного кодексу }ща!ни' зг!дно з
[{роекгом землеустро|о щодо орган|зац1! територ|| земельних насток (па!в),
вид1лених |з земель колективно] власност! реформованого всАт
<1{уц!ващох[м> на територ|! 8олохово _ ярсько] с1льсько| ради 9уц1вського
району !арк|всько! обласй, затвердт(еним розпорядх{ен1бтм голови 9уц!всько!
районно| дерхсавно! адм1н]сщац|! в1д 05.11.2004 м 482, розглянувтпи листа {8
Ащоф1рми <[РА(08Ё> про наданн'{ дозволу на розробку 1ехн1чно]
документац1! 1з землеусщого щодо встанов]1ення мех земельних д!пянок на
територ|! 8олохово--[рсько! с|льоько| ради 9уц!вського району {арк|всько|
област| та у зв'язчг з тим, що меэк[ земельних д|тгянок не визначено в нацр| (на
м1сцевост1):

1. }|адати дозв1л 1.{8 Ащоф1рм1 (г?Аковв) на розробку 1ехн]чно!
дочгментац|| 1з землеуотрото щодо встанов.'1енн_'{ меж земельних д!лянок в
нацр[ (на м1сцевост1) заг:}льнок) площе}о _ |3,0230 га р|лл| за рахунок земель
с!льоькогосподарського !]ризначенвя невитребуваних земельних д|;тянок (па!в)
]хгэ]хгр 724, 726 д:тя ведення ,,,'р,'.' .]''Ё,.'''..,'лЁрського виробництва за
межа.п,1и населеного гункц на територ|! 8олохово--{,рсько| с1льсько| ради
чуц!ъського району {арк!всько! област|.

2. 3вертт1тись до орган|зац1т, яка мае в1дпов!дний дозв|л (л1ценз|то), для
ук.]1адання договору на розробку ]ехн!чно| документац|! 1з землеусщото щодо
встановленн'{ ме)к земельних д1лянок. '
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3. [отрипцъатиоь т:1ких вимог щодо земельних д!лянок:
розробити 1ехн1нну докщлентац1:о 1з землеустрого по встановленн!о меж

земельних д!лянок;
у раз| наявност! в|добразити обмеження (обтяження) та серв|цт на

земельн1 д1лянки;
у раз| наявност| в|добразити сторонн|х землекористувач1в земельних

д!лянок.
4. Розроблену 1ехн1нну докщлентац1:о !з землеусщого по встановленн}о

меж земельних д1лянок подати на розгляд та затверджент!'{ до районно|
державно| адм!н!страц||.

5. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення пок.]1асти на засц]1ника
голови районно| дер:кавно| адм1н1сщац1! (овальнук Б.[.

!1ерлпий засцгпник голови
районно1 державно! адм!п|страц!! вАР)!ш!нов


