
!пту!вськА РАионнА двР){{АвнА Адм!н1стРАщя
хАРк!всько! оБлАст1

РозпоРяд)квння

{уц!в ]Ф /*

[1ро надапня до3волу па розробку
[ехц1чно| документац!1 !з землеустропо
щодо встановлепня ме'к 3емельних
д|пяшок €108 <<}!1аяк>> для подаль|цого
нада!|ня в оре|!ду !|а територ!!
!{оробонкинсько1 с!льськот ради
{уц!вського райопу )(арк!всько!
област!

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!'тти <|1ро м!сцев! дерх<авн|
адм!н|сщац!Б, статгето 13 3акону !кра!ни <<|1ро порядок вид|левня в нат1р!
(на м|сцевост|) земельних д1.л:янок власник:тм земельних яасток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра!ни к|1ро землеусщ|й>' статтями |7 
' 
22' 9з ' \24

та розд|лом { |{ерех|дних |{олох<ень 3емельного кодексу !ща!ни, зг1дно з

[!роектом землеусщо1о щодо орган|зац!! тергтор!! земепьних насток (па!в),

вид|лених 1з земель колективно| власност| реформованого (€|{ <Ф4аяю> на
територ1| 1(оробонкинсько| с1льсько! ради чуц!ъського району )(арк!всько|
област|, затвердт<еним Ро3порядх(енням голови чуц!ъсько? районно[ державно!
адм|н|страц1| вй 01.03.2002 )т[о 28, розглянув!пи листа €1Ф8 кйаяо про
надання дозволу на розробку 1ехн|чно! докрлентац!! [з землеусщото щодо
вст:1новлен1б1 ме}( земельних д|лянок на територ1! (оробонкинсько! с!льсько|

ради {уц!вського району {арк1всько! област| та у зв'язц з тим, що меэк!

земельних д|лянок не визначено в нацр| (на м|сцевост1):
1. Ёадати дозв|л 8€А1 <<\,[аяю> на розробку ]ехн|чно! документац|! 1з

землеустро}о щодо встановлен}1'{ меж земельних д!лянок в натур!
(на м1сцевост|) загально!о |1лощето _ 16,7700 га за р:1хунок земель
с|пьськогооподарського пр!1значення невищебуваних земельних д1лянок (па!в)

]тгрф 220, 221, 222, 22з, 224 для веден!!,{ товарного о1льськогосподарського
виробництва за мех(ами населеного тт}'!{кц на тердтор1| (оробонкинсько|
с|льсько! Ради чуц!ъського району хаРЁвсько! област|.

2. 3верттщись до ортан1зац|!, яка мас в!дповйний дозв|л (л|ценз1то), для
ук]1адання договору на розробку 1ехн1чно! документац|| 1з землеусщото щодо
встановлен|{я ме}( земельних д|лянок.
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3. {оримуватись таких вимог щодо земельних д!лянок :

розробити 1ехн1ину документац!ло |з землеустроло по встановленнк) мех{
земельних д!ттянок;

у раз1 наявност| в|добразити обмея<ення (обтя:кенття) та серв!тут на
земельн1 д1']1янки;

у раз1 наявност1 в|добразити сторонн|х землекорисц/вач|в земельних
д1лянок.

4. Розроблену 1ехн!нну документац}о [з землеустрото по встановленн1о
меж земепьних д|;:янок подати на розгляд та затвердженн'{ до рйонно|
державно! адм1н!страц1|.

5' 1{онщоль за виконання]!{ ро3поряд'(енн'{ пок11асти на засцпника
голови районно! дер;кавно| адм|н1страц1| 1(овальиук Б.[ .

11ерплий засц}'пнпк головп
районно! дер'(авно! адм|н|страц!! .к. вАРт{в|нов


