
чуту|вськА РАйош{А дшРжАв!{А Ад\4|н|стРАц|я
хАРк!вськот оБлАст|

Розпо Ряд)кшння

9уц!в х, 47//

[1ро надання дозволу на розробку
[ехн!чних документац!й |з землеустро:о
щодо встановлепня ме)к земельнцх
д!лянок 11!1 <с{с!ою> для подаль|цого
надання в оренду на територ!!
Ёовопокровсько! селцщно| радц
9уц1вського райошу !арк!всько|
област!

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !крани <|{ро м1сцев1 дерэкавн!
адм1н!срац!!>' статтето 13 3акону !кра!ни (про порядок вид!лення в нацр1
(на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних засток (па|в)>,

статтями 22, 25' 55 3акону укра!ъи (|{ро землеуср|й>, статтями 17 
' 
22' 9з, 124

та розд1лом } ||ерех[дних |{оложень 3емельного кодексу !кра1ни, зг1дно
з |{роектом орган1зац|| територ!| земельних насток (па|в)' вид|лених !з земель

реформованого вАт ((введенське>> на територ!| Ё{овопоц;овсько| селищно]

ради !1уц!вського району {арк1всько! област|, затверлженим розпоряд)кенн'1м
голови 9уц!всько| районно| державнот адм!н!сщац1: в1д 29.09.2004 ]ф 408,

розг.)'{нув1]]и листа |{|{ ((яс|он> про надання до3волу на розробку ]ехн1чних
документац1й |з землеустрото щодо вотановлення ме}( земельних д1лянок
на територ|| Ёовопокровсько| селищно] ради 9угу|вського району )(арк|всько|
област| та у зв'язку з тим' що мех! земельних д|лянок не визнавено в нацр!
(на м|сцевост|):

1. Ёадати дозв|л |]|] <<-!{с!ою> на розробку ]ехн|чних документац!й 1з

]емлеусщою щодо встановлення ме)к земельних д!лянок в нат1р|
(на м|сцевост|), загально}о площе|о 54,6972 га р|лл| за рахунок земель
с1льськогосподарського призначення невитребуваних земельних д1лянок (па|в)

ф]тгэ 84' 167, 254, 25], з06, з\7, з86, з87' з9з'з97'з8з'4з9' 440' 441' 442 для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництЁа за ме)ками населеного
тункц Ёовопокровсько] селищно! рали {уц|вського району )(арк1всько|
област1.

2. 3вернутись до орган1зац]], яка мае в1дпов1дний дозв|л (п|ценз|:о), для
укладання договору на розробку 1ехн|нних докщлентац1й 1з землеустро1о щодо
встановленн'! меж земельних д|лянок.



розробити ?ехн|чн| документац|! |з землеустрото щодо встанов'1ення
ме)к земельних д1лянок;

у раз| наявност| в|добразити обмехсення (обтяження) та серв!туту на
земельн1 д1лянки;

у раз| наявност1 в|добразити сторонн[х землекорисцвач|в земельних

2

3. .{отришгуватись таких вимог щодо земельних д[лянок:

д1лянок.
4. Розроблен! 1ехн1чн! документац11 |з землеустро!о щодо

меж земельних д|,тянок подати на розг']1'1д та затверд)кення
дерхсавно| адм|н!страц1|.

встановлення
до районно]

5. 1{онщоль за виконанням розпоряд}(ення з:1'!1и11]::|о за собото.

||ерпшпй засц/[нпк голови
райопно! дерлсавно! адм!н|страц!! вАР}квшов


