
!гугу1вськА РАйоннА двРя{АвнА Ад}шн1стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст|

РозпоРяджшння

9уц'пв х, 
'7'

!1ро наданпя дозволу на розробку
[ехн!чно! документац1! !з землеусгропо
щодо встацовлення ме'к 3емельнцх
д!лянок Фермерському господарству
'он!кА'' для подаль!цого надання в
оренду ца територ|| |орченк|всько1{
с!льсько! ради 9уц1вського району
[арк|всько! област|

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону ){'кра!ни ''|{ро м1сцев1 державн!
адм1н|срац1|"' статгело 13 3акону !кра!ни ''[1ро порядок вид|ленгш в натур|
(на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)'',
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни ''||ро землеусщ1й'', статтями \7 

' 
22,9з, 124

та розд|лом {, |{ерех|дних |1олот<ень 3емельного кодексу }ща!ни, зг!дно з
|[роектом орган|зац!| територ!! земельних насток (па!в), вид!лених |з земель
колективно] власност1 реформованого 1{€|{''}Фрненк|вський'' на територ|!
}0рненк|всько| с1льсько] ради чугу1ъського району {арк1всько! област|,
затверд)кеним розпорядженн'{м голови {уц!всько! районно! державЁо!
адм|н[сщац|| в1д 16.01.2003 }.[э 23, розглянув1]]и листа Фермерського
господарства''ФЁ1(А'' про надання дозволу на розробку 1ехн1чно]
дочментац1| |з землеустро|о щодо встановлент{'{ мет{ земельних д1лянок на
територ1| }Фрненк|всько! с1льсько] рали {угу!вського району )(арк1воько!
област| та у 3в'язку з гим. що ме;к! земельних д!лянок не ви';нанено в нацр|
(на м|сцевост|):

1. Ёадати дозв!л Фермерсько}{у господарству "он1кА' на розробку
1ехн!чно] документац|! [з землеусрото щодо встановлення ме)к земельних
д|лянок в натур1 (на м!сцевост!), загально|о площе1о _ 35,387| га р1пл1 за
рахунок земель с1льськогосподарського пРизначен|т'{ невищебуваних
земельних д1;тянок (па!в) мм 189, 219, 220, 270' 270 '1 для веденн'{ товарного
с1льськогосподарського виробвицтва за'-*'"й населеного пунк'гу
}0рненк1всько! с!льсько! ради 9уц!вського району [арк!всько| облаот|.

2. 3вернутись до орган|зац||, яка мас вйповйний дозв1л (л!ценз|то) для
ук'1адання договору на розробку 1ехн|чно| документац1| |з землеустрото щодо
встановлення ме)к земельнтгх д|лянок.

3 ' !'о щимува'т ись таких вимог щодо земел ьн их д!,тя нок:

розробити 1ехн1нну Аокрлентац1то [з землеустро1о по встановленн!о ме)к
земельних д1]ш{нок;



у раз| наявност1 в|добразити обме}{ення (обтяження) та серв|туту на
земельн! д[лянки;

у раз| наявност! в!лобразити сторонн!х землекористран!в земельних
д|лянок.

4. Розроблену 1ехн|ину докртентац1то [з землеустрото по встановленн|о
меж земельних д1лянок подати на розгляд та затверд)кення до районно|
дертсавно| адм1н|сщац||.

5. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення за!!.|и1ца1о за собото.

[!ерлший заступппк голови
районно1 дерлсавно1 адм!н!страц!т вАР)к!][цов


