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РозпоРяд)кш'ння

9угу|'в х, #1

11ро падання дозводу ца розробку
1ехн!чно[ дочгмештац!! !з землеустропо
щодо встановлення ме'( земе.|!ь|{пх
д!лянок Агроф!рм1 <3ФР9>> [Ф8 для
подаль!цого надання в оренду на
територ11 8еликобабчацсько! с1льсько1
ради чуц'|ъського району {арк!всько[
област!

1{ер1тонись отаттями 6, 13 3акону !кра1тти <|{ро м1сцев| державн1
адм|н|отрац1|>, статгето 13 3акону }кра1ни (про порядок вид|лення в натур1
(на м|оцевост1) земельних д|лянок власник€!м земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25,55 3акону !кра!ни <||ро землеустр|й))' статтями \7' 22' 9з'
124 та розд1лом { |{ерех[дних |{оложень 3емельного кодексу 9кра|ни, зг|дно з
|{роектом орган|зац|1 територ|| земельних насток (па!в), вид|лених 1з земепь
колективнот в:тасност! реформованого (€|{ |м. .)1ен]на на територ1|
8еликобабчансько| с|льсько| ради чуц!ъського району {, арк|всько! обласЁ,
затвердженим розпоряд)кенням голови 9уц!всько! районяо| державно|
адм1н1сщац[| в|д 11.05.2004 )\! 205, розгттянув|пи листа Ащоф|рми <3ФР{>
1Ф8 про надання дозвощ. на розробку 1ехн|нно| доьугиентац1| !з землеусщо:о
щодо встанов.]1енй меж земельних д1лянок на територ|! 8еликобабчансько]
с|льсько| ради 9угу!вського рйону {арк1всько] област| та у зв'язку з тим, що
мет<[ земельних д|лянок не визначено в натур1 (на м|оцевост[):

1. Ёадати дозв1л Ащоф!рм| (зоРя) 1Ф8 на розробч 1ехн|чно]
документац|| !з землеусщоло щодо встановлення мех{ земельних д!,тянок в
нацр1 (на м1сцевост!) загальното площето -|'17 

'0з66 
га р1лл1 за рахунок земель

с|льськогосподарського призначення невищебуваних земельних д|лянок (па!в)
л!],{9 2' 4' 5'7'8'9,21, 55, 81, 84'85'87'92' |02' |0з'296'зо6,307 для ведення
товарного с|льськогосподароького виробництва за мех(ами населеного пункч
на територ|| Беликобабчансько| с1льсько! рали 9уц!всьтоого району !арк|воько!
област!.

2. 3вернутись до орган|зац[!, яка мас в1дпов1дний дозв|л (л|ценз1:о), д.гтя

ук.]1ад:1н|{я договору на розробч ]ехн1чно! документац1! |з землеустрото щодо
встановлення меж земельних д1.г:янок.
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3. .{ориптуватись таких вимог щодо земельних дйянок :

розробити 1ехн1нну дочментац!го |з землеусщою по встанов.]1енн1о ме)1(

земельних д1лянок;
у раз1 наявност| в|добразити обмеження (о6тяэкення) та серв|тщ на

земельн| д1лянки;
у раз1 наявност| в|добразити сторонн!х землекорисц/вач1в земельних

д1']ш1нок.

4. Розроблену 1ехн[нну доч.ментац|то !з землеусщото по встановленн|о
меж земельних д1лянок подати на розгляд та затвердження до районно|
державно! адм|н!страц|!.

5. 1{онщоль за виконанням розпоряд}(ення пок.]!асти на заступника
голови районнот дер>кавно| алм!н|сцаш!| 1(овальнук Б.[.

1|ерпппй заступпцк голови
районно1 дерясавно! адм1н!страц11 .к. вАРтш,!нов


