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[1ро наданпя дозволу на розробку
1ехн!чно! документац!! !з землеустроло
щодо встановлен||я меж земе.]|ьних
д!лянок ]ФБ <<Агроф1рма <€ароясне> для
подаль|цого надання в оренду па
територ!1 3аро:кненсько! с!льсько! ради
9уц!'вського району )(арк!всько!
област1

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м1сцев; деР}{авн;
адм!н|страц|!,, статтею 1з 3акону !кра1ни <(про порядок вид|ленгтя в нат1р1
(на м1сцевост1) земельних д|лянок власник:!м земельних часток (!а1в)>,
статгям|122' 25, 55 3акону !кра!ни <<|{ро землеустр|й)), статтями 17,22,9з,124
та розд!лом )( |{ерех!дних |!олохень 3емельного кодексу 9кра|ни, зг[дно з
|{роектом землеусщо}о щодо орган|зац|| територ1т земельних васток (па{в),
вид|лених 1з земель колективнот власност| 1{(|{ <Рос1о на територ1?
3арожненоько| с!льськот ради чуц]ъського району {арк|всько! област!,
затвердт{еним розпоряд)кенням голови чуц!ъсько! рйонно| дер:кавно!
адм[н|сщац1| в|д 02.06.2001 }[э 251, розглятцъ!пи листа 1Ф8 <Ащоф1рма
<<3арожне> про ;адання дозво]у на розробку 1ехн|чно] документац1т |з
зет{леусщок} щодо встановлег{ня ме)к земельних д;лянок на територ|!
3арожненсько| с1льськот ради чуц]воького району !арк1всько! област! та у
зв'язку з тим, що меж| земельних д1'гтянок не визначено в натш| (на м|сцевост1):

1. надати дозв1л 1ФБ <Ащоф|рма (3аро)кне)) на розробку 1ехн1чно]
документац[| |з зем-ттеусщото щодо встановленн'{ ме)к земельних д1,:янок в
нацр1 (на м1сцевост|) заг:1пьно|о !1]1още|о _ 28,93 та р|,лля за рахунок земель
с1льськогосподарського щ]изначення невищебуваних земельних д1лянок (па!в)
.$р.]ч|р 35, з7' 49, 58' 54, 57.3 д::я ведення товарного с1льськогооподарського
виробництва за ме}(!1ми населеного пункту на територ1| 3арожненсько|
о[льсько] ради чуц!ъського району !арк[всько| област|.

2. 3вергтщиоь до орган|зац||, яка мае в1дпов1дний дозв1л (л[ценз1ло), д;тя
ук.]!адання договору на розробку 1ехн|чно] доку\4ентац|] 1з землеусщото щодо
встановпення мех земельних д|лянок.

3. ,(оримуватись таких вимог щодо земельних д1лянок:
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розробити 1ехн1нну докуиентац|то !з землеусщото по встановленн1о ме}(
земельних д|лянок;

у раз1 наявност! в!до6разити обмех<еттня (обтяження) та серв|цт на
земельн1 д1']ш1нки;

у раз| наявност1 в1добразити сторонн|х землекорисцвач!в земельних
д|лянок.

4. Розроб,ену 1ехн1тну доп1птенташ!ю 1з землеусщоло ло встановленн!о
меж земельних д|лянок подати на розгляд та затвердх{ення до районно|
державно! адм!н1сщац||.

5. 1(онтроль за виконанням розпорядження пок.]1асти на заступника
голови районно| державнот адм1н|страц1| ковальчук в.г.

!1ерплий заступпцк головп
|о.к. вАР)!{ш[новрайонно| дерясавно1 адм|н!страц|1


