
1тугу|вськА РАйоннА двР)кАвнА Адмш[стРАц|я

хАРк1всько| оБлАст|
Р о 3по Ряд)к шння

9уц!ъ ко /!1

[1ро наданяя дозволу на розробку
[ехн!чцо! документац!| 1з землеустропо
щодо встановлення ме'{ земельяих
д|лянок стов '!(олос 2000' для
|!одаль|||ого надання в оренду па
тер::тор!| 8веденсько1 се.,!и1цно1 радп
9уц1вського
област!

району {арк!всько1

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев| державн|
адм!н1сщац!!>' статтето 13 3акону !кра|ни <<|[ро порялок вид1лення в нацр!
(на м|сцевост[) земельних д1;лянок власника.^4 земельних насток (па1в)>,

статт ями 22, 25, 5 5 3акону 9кра!ни <<|1ро землеусщ[й>, статтями \7, 22' 9з, 124
та розд|лом )( |{ерех[днто< ||оложень 3емельного кодексу 9кра1ни, зг1дно з
|1роекгом землеусщо|о щодо орган1зац[! територ|! 3емельних васток (па1в),

вид1лених |з земель колективно] власност| реформованого Б€А[ '1ерн|вське"
на територ|| 8веденсько| селищно| ради 9уц|вського рйону {арк1всько!
област[, затвердх<еним розпорядженням голови !{уц1всько| райоттно| державно|
адм|н1страц1| в1д 74.06.200з.}\! 279, розглянувтпи листа €1Ф8 "1{олоо 2000'' про
надан}'1 дозволу на розробку 1ехн|чно| документац|! |з землеуотрото щодо
вст,!новлен!'1 ме}( земельних д1лянок на територ|? Базал|]всько! с!льсько! ради
9уц!вського району {арк1всько| област1 та у зв'язку з тим, що ме>к! земельнтос

д1пянок не визначено в натур| (на м|оцевоот1):
1. 9адати дозв|л €1Ф8 "1(олос 2000'' на розробч 1ехн1чно] дочълентац|]

|з землеустрого щодо вст:!новлен}| ] меж ]ечельних л!,тянок в натур!
(на м1сцевост[) заг:}льно}о площе|о _ 78,84 га р|лл! за рах}'нок земель
с|льськогооподарського призначення невищебуваних земельних д1лянок (па|в)
]т|р,]ч|р 271' 275' 27з' 272' 62' 89' 91, 181, 184' 243 

" 
для ведення товарного

с|льськогосподарського виробництва за межами населеного пункц на територ1!
8веденсько| се;пащно| ради 9уц|вського району {арк|всько| област!.

2. 3вернутись до орган1зац1т, яка мае в[дпов|дний дозв|л (л1ценз!ю), для
ук.,|адання договору на розробч 1ехн|чно| документац|! |з землеустро:о щодо
встановпенн'{ меж земельних д!'пянок.
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3. ,{ощимуватись таких вимог щодо земельних д1лянок:
розробити 1ехн1нну докуиентац!-то !з землеустрото по встановленн}о меж

земельних д1лянок;
у раз1 наявност| в!добразити обмеження (обтятсення) та серв|тут на

земельн1 д!']!'{нки;

у раз1 наявност! в1добразити сторонн!х землекориствач[в земельних
д1''1янок.

4. Розроблену 1ехн1нну доцментац|}о 1з землеусщото по встановленн|о
меж земельних д|лянок подати на розгпяд та затвердження до районнот
державно| адм|н1сщац[!'

5. конщоль за виконанням розпорядженн'{ покпасти на заступника
голови районнот дерх<авно| адм1н|страц;т ковальчук в.г.

[!ер:пий засцгпник голови
райошно! дерясавно| адм!п1страц!! |о.к. вАР)!{ш[нов


