
чугу1вськА РАйон!{А двР)кАвнА Адп{!н!стРАц|я
хАРк[всько! оБлАст1

Р озп оРядж в ння

{уц!в хр 1'/з

|1ро надання дозволу на розробку
1ехн|чних документац|й !з землеустропо
щодо встановле|{ня ме?!{ земельнцх
д!лянок Агроф!рм! <ЁА'(|[Б [0Б для
подаль|||ого надання в оренду па
територ!! €тарогнилпцько! сйьсько!
ради 9уц!'вського райошу )(арк1всько!
област!

1(еру:отиоь статтями 6, 13 3акону !кра!ни <[{ро м|оцев1 державн1
адм|н1ощац|Б, статтето 13 3акону }кра!ни<<про порядок вид|ленгтя в натур| (на
м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>, статтями
22' 25' 55 3акону 9кра!ни <<|{ро землеуср!й)), статтями \7' 22' 93, 124 та
розд|лом |, ||ерех1дншх |]оло>кень 3емельного кодексу }ща!ни' зг|дно з
|1роектом орган|зац!! територ1! земельних насток (па!в)' вид|лених |з земель

реформованого 1{(|{ <40 рок|в )(овтня> на територ1] €тарогнилицъко] с|льсько|

ради 9уц|вського району )(арк1всько] област|, затверд)кеним розпоряд)кенням
голови {уц!всько| районно| державнот адм1н|срац1| в1д 08.12.2002 ]\! 332,

розглянув1пи листа Агроф|рми (нАдшь)тов про надання дозволу на розробч
1ехн|чних документац|й |з землеустрото щодо встановпення меж земельних
д!.гтянок на територ!| €тарогнилицько! с|льсько] ради 9угу!вського рйону
)0рк1всько| облаот| та у зв'язку з тим, цо меж! земельншх д1лянок не визначено
в натур! (на м !сшевост!):

1. Ёадати дозв[л Ащоф|рм| (ю{дшь) 1ФБ на розробку 1ехн1чних
документац|й !з землеусщо:о щодо вотановлення ме)к земельних д!лянок
в натур| (на м!сцевост[), заг.1]1ьно1о |1]1още|о 210'5з55 га р|,тл! за рахунок
земель с|льськогосподарського призначен|{'1 невитребуваних земельних д|лянок
(па!в) )х[о}[о |25' 1з0' 20з ' 291' 292' з2|' 428' 448' 452' 227, 454' 458' 459' 460'
461'467'284'69,278,15]1'404' 451' 191' \92,449,48'98,101'244, з88,310' 133,
з67, 285' з29' 42' 1з6' 418' \48, з87, 407 для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва за ме)ка|!\,|и населеного |ункц
€тарогнилицько! с!льсько! ради !{уфвоького району {арк1всько| област1.

2. 3вернутись до орган!зац1!, яка мае в|дповйний дозв1л (л1ценз|то), для
}кладання договору на розробч 1ехн|нних дочментац1й 1з землеустро1о щодо
встановлення ме)к земельних д|дянок .
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3. ,{отримуватись таких вимог щодо земельних д1лянок :

розробити 1ехн!чн| документац!! |з земпеустрого щодо встановлення
меж земельних д!пянок:

у раз! наявност! в|добразити обмеження (обтятсення) та серв!туту на
земельн| д1лянки;

у раз! наявност! в;добразити сторонн!х землекорисгуван!в'}емельни\
д!,тя но к.

4. Розроблен1 1ехн1нн! дот9тлентац!{ !з землеусро}о щодо встановленн'{
меж земельних д!лянок подати на розгляд та затвердхення до районно|
державно! адм|н|страц||.

5. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення зали1]1ато за собото-

[1ерпший заступник голови
районшо! дер:кавно| адм1ш1страц1!


