
!пту!ъськА РАйон|{А дшРя{АвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк!всько| оБлАстт

РозпоРяд)квння
!|уц|в х, /{/

|1ро надання дозволу ца розробку
[ехн!чно! документац!! !з землеустро:о
щодо встановле|{пя ме)|{ земе.'|ьппх
д!ляпок Агроф|рм! <<Базал!1'вськцй
колос>> 1Ф8 для подаль||]ого надацня в
орецду ца терштор!1 Базал1':'всько!
с!льсько! ради чут!ъського району
[арк!всько! област|

(еругонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|1ро м1сцев| державн!
адм|н|сщац!}, статгето 13 3акону }ща!ни <<|!ро порядок вид1лення в нацр|
(на м1сцевост!) земельних д1лявок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону !ща!ни <|[ро землеусщ1й>' статтями |1 
' 
22' 9з ' 124

та розд|лом )( |{ерех1дних поло}(ень 3емельного кодексу !кра!ни, зг1дно з
|!роектом землеусщок) щодо орган|зац|| територ!| земельних насток (па1в),

вид|лених 1з земель !(€|{ <Базагт1!воький>> на територ1! Базал|!воько| с|льськот

рали 9уц!вського району !арк1всько! област|, затверд}(еним розпоряд}(енням
голови 1{уц!воько! районно! державно| адм|н|страц1! в!д 26.03.2003 ,]х[р 130,

розглянув1пи листа Ащоф!рм1 <<Базат|!вський колос>> 1Ф8 про вадання дозволу
на розробку 1ехн!чно] дочментац1| !з землеусщою щодо встановлення меж
земельних д1лянок на територ|! База.тл1!всько] с|льсько] ради {уц!вського
району {арк|воько| област[, та у зв'язку з тим' що мех<1 земельних д[лянок не
визначено в нат)Ф1 (на м1сцевост|):

1. Ёадати лозв!л Ащоф1рм1 <<Базал1]вський колос>> 1ФБ на розробку
1ехн1чно| докуиентац!! |з землеусщото щодо встановпення ме)к земельних
д|лянок в нацр1 (на м1сцевоот|) заг!}льно!о !1'1още!о _ 41,6705 га р!пл| за

рахувок земель с!льськогосподарського призначенн.,{ невитребуваних
земельних д1лянок (па!в) }хгэ}'{э 67' |25' 187 ' \90,2]6' 296' 298' 299 для ведення
товар|{ого с[льськогосподарського виробництва за ме}ами населеного щ/нкту
на територ1! Базал|!всько] с1льоько] ради чуц!ъського району {арк1всько1
област[.

2. 3вернутись до орган!зац1|, яка мае в1дпов|дний дозв]л (л1ценз|то), для
ук.'1аданн'{ договору на розробку ]ехн|чно] докуиентац|! |з земпеусщоло щодо
встановлен!{'{ мех( земельних д[лянок. '



3. ,{ощимуватиоь таких вимог щодо земельних д!.тлянок:

розробити 1ехн1ншу !оцътентац1то |з землеуорото по встановпенн1о меж
земельних д1.]1янок;

у раз1 наявност1 в[добразттттт обмеження (обтяясення) та серв|цт на
земельн! д1]1,|нки;

у раз1 наявност1 в|добразити сторонн|х землекориствач|в земельних
д|лянка.

4. Розроблену 1ехн|нну дочментац!то 1з землеустрото по встанов.]!енн!о
меж земельних д|;лянок подати на розгляд та затвеРдження до районво|
дерэкавно} адм|н1сщац[{.

5. 1(онщоль за виконанням розпорядження пок.'|асти на заступника
голови районно| державно| адм!н!сщац!т ковальч}к в.г.

|!ер:пий заступник голови
районпо! дерэкавно! адм|н|страц!! вАРт{в!нов


