
чугу!вськА РАйоннА двРт(АвнА Адм|н!стРАц1я
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!1ро надання дозво.,у на розробку
[ехн!чно! документац!! |з землеустропо
щодо встановленця ме)к земе.'|ьних
д!лянок тов <<Ёовопокровко> для
подаль|цого надання в оренду на
територ|| Ёовопокровсько| селшц:но|
ради 9уц!вського району &рк!всько!
област|

1{ерутонись статтями!6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м1сцев[ державн!
адм!н1срац|}>, статгехо 13 $акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид|левня в нат1р1
(на м|сцевост|) земельни{ д|,тянок власникам земельних насток (па{в)>,
статтяхти 22,25, 55 3акону }кра!ни <<|1ро землеустр1й>>, статтями 17,22,9з, |24
та розд|лом { |1ерех1дних |]олохсень 3емельного кодексу !кра!ни, зг!дно з
|1роектом землеусщо1о щодо оргав|зац|! терттгор|| земе',]ьних .тасток (па!в),
вид1пених [з земель колективно| власност! реформованого 8А1 <8веденське>>
на територ|| }{овопокровсько! селищно! ради чугутвського рйону )(арЁвсько!
област!' затвердх<еним розпоряджен*:ям голови 9уц!всько! районно! державно|
адм1н1страц|| ътд 29.09.2004 )\! 408, розглянув1пи листа тов (новопокровка))
про надан}б1 дозволу на розробку 1ехн1нно{ документац|! !з землсус'гро}о щодо
встановленн.'{ ме)к земельних д1лянок на територ1! Ё{овопочовсько{ селипщо!
ради чуц]вського району !арк|всько! област1 та у зв'язку з тим, що ме>к1

земельних д|.гшнок не визначено в нацр| (на м1сцевост1):
1. !1адати дозвй !ФБ 1(новопокровка) на розробку 1ехн1чно!

док]'тиентац|] |з землеусщого щодо вотановленн'| мет( земельних д|лянок в
нацр1 (на м[сцевост[) зага',]ьно!о площек} _ 45,7887 га за рахунок земель
с1льськогосподарського призначення невиребуваних земельних д1лянок (па!в)
ш9ш9 230' 236' з69' \з5' 379, з78, з77, з76' з75' з74' з7з' 54, 66 для ведення
товарного с|льськогосподарського виробництва за межами населеного пункц/
на територ|т новопол9овсько| селипщо! ради 9уц!вського району {арк1всько!
област].

2. 3вернутись до орган1зац|!, яка мае в!дпов|дний дозв|л (л1ценз1то), для
уклад:1нн,{ договору на розробц 1ехн1чно] докуиентац1] |з землеусщо:о щодо
встановпенн'{ ме)к земельних д1лянок. .
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3. ,{отрищгватись таких вимог щодо земельних д|лянок:
розробити ?ехн|нну докуътентац|то 1з землеусщо:о по встановленн!о мет(

земельних д1]1янок;

у раз[ наявност| в|добразити обмеже|тня (обтякення) та серв!цт на
земельн1 д|лянки;

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

4. Розроблену 1ехн1илу до;с)дцентац!:о !з землеусщого г|о встановленн1о
ме)к земельних д[лянок подати на розгляд та затверд)кення до районно|
лержавно1 адм!н!с раш||.

5. 1(онщоль за виконанням розпорядженн'1 покласти на заст),т|ника
голови районно! дерхавно! адм1н|страц1| 1(овальтук 8.[.

!1ерший засц/пцик голови
районно! дер'(авно1 адм!н!страц|! вАРкв!;нов


