
1гугу1вськА РАйоннА дшРжАв|{А Ад\дп{!стРАц!]я

хАРк!всько! оБлАст|
РозпоРяд)!(вння

чуц|ъ х, {36

[|ро надання дозволу на розробку
1ехн!чних докумептац!й 1з землеустро:о
щодо встановлення мея( земельних
д!лянок ||А[ <<]!1осьпан|вське>> для
подаль!шого надання в оренду на
територ11 йосьпан!всько! с!льсько| ралш([уц!|вського

област!
району )(арк1всько!

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|{ро м1оцев| державн|
адм|н|сщац||>, статгето 13 3акону 9кра!ни (про порядок вид|лешня в ват1р1
(на м1сцевост|) земепьних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <[|ро землеусщ1й), статтями 17,22,9з, \24
та розд1лом )( |{ерех!дних |{оложень 3емельного кодексу !кра|ни, згйно з
|1роектом орган|зац|| територ|| земельних насток (па!в), вид|лених [з земель

реформованого |{€|{ <9кра!но на територ1! \:1осьпан|всько1 с|льсько! ради
{угу!вського району )(арк1всько! област|, затвердженим розпоряд1{ен!{'|м
голови т1угу!всько! районно| дерхавно| адм!н!страц|! в1д 01.08.2002 }[ч 167,

розглянув1пи листа |{А1 <<йосьпан|вське>, про надання дозвощ. на розробку
1ехн|чних документац|й !з землеусрото щодо встановлення меж земельних
д|лянок на територ|| йосьпан|вське с|льсько| ради 9угу!вського району
{арк|всько! област! та у зв'язку з тим, що ме:к! земельних д|лянок не визначено
в нацр1 (на м|сцевост|):

1. Ёадати дозв]л [!А] <йосьпан1вське>> на розробку 1ехн1чних
дочментац1й |з землеусщото щодо встановленн'1 меж земельних д|'гшшок в

нацр| (на м!сцевост|), загальното тллощето 330,8850 га р!лл| за Рах).нок земель
с|льськогосподщського призначення невитребуваних земельних д|лянок (па|в)
]ч[р]ч[р 14, 17, 18, 19, з8, 95,124,282'28з'284'285'286'287,288,289'290'29\'
292'29з'294'295'296'297'298'507, з00' 587, з02' з0э' 304,308' 309' 588' 320'
з2з 

' 
з24 ' 592' 328' з29' зз0' зз1' зз2' ззз' зз4' зз5 

' 
з36' зз7, з40' з41' з45' з77 

'408' 419' 47\ для ведення товарного с!льськогосподарського виробництва за
ме){с|д.1и населеного тцнкту йосьпан|воько1 о!льсько| рали 9уггвського райощг
!арк1всько| област1.

2. 3вернутись до орган1зац1!, яка мае в1дпов!дний дозв|л (л!ценз|то), для
ук-]|адання договору на розробч 1ехн|чних дочментац1й !з землеустрото щодо
встановлення меж земельних д|ттянок.
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3. ,{отрипцъатись таких вимог щодо земельних д|лянок:
розробттти 1ехн1чн! док1тиентац!] 1з землеусщото щодо встановленн'1

меж земельних д1лянок;
у раз| наявност1 в[добразити обмеження (обтя>кення) та серв|туту на

земельн1 д1лянки;
у раз| наявност1 в|добразити сторонн|х землекористувач1в земепьних

д1лянок.
4. Розроблен1 1ехн|чн! док}тиентад1! |з землеустрото щодо встанов]1ення

меж земельних д1]ш1нок подати на розгляд та затверд)кення до раионно1
державно1 адм1н1страц!1.

5. !(онтроль за виконанням розпорядження залиц]а}о за собото.

[|ерпппй заступн|!к голови

ра!|онцо| дер2кавно| адм|н!страц|| !о.к. вАРжштнов


