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[1ро надання дозволу на розробку
1ехн!чнпх документац1й !з землеустропо
щодо встацовле|]ня мет{ земельних
д!ляпок [1[1 <<€тандарт вкуса) для
подаль||]ого цадання в орецду на
територ!| 0,схар!всько! селищно! ради
9уц!вського
област!

райопу )(арк!всько!

РАйоннА двР)кАвп{А Адм|н!стРАц!я
хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРядж0,ння
{уц|в хр !'7

1{ер1тояись статтями 6' 1з, з9 3акону !кра|ни <|{ро м|сцев| державн|
адм1н|страц1|>' статгего 13 3акону }кра!ни <|1ро порядок вид!лення в нацр|
(на м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних яасток (па!в)>>,

статтями 22' 25, 55 3акону }кра!ни <|[ро землеустр|й)' статтями \7,22' 9з' |24
та розд|лом )( |{ерех1дних []оложень 3емельного кодексу !кра!ни, зг|дно
з |1роектом орган|зац|! територ1| земельних яаоток (пай), вид|лених |з земель

реформованого 1(€|{ <Бсхар> на територ|! Бсхар|всько| селищно! ради
9уц1вського району {арк|всько! област1, затверд)кеним розпорядт(енням
голови 9уц!всько! районно! державно! адм!н1сщац|'{ в1д 29.09.2004 ф 408,

розглянув1пи листа |{|{ <€тандарт вчса) пРо надання дозволу на розробку
1ехн1чних документац|й 1з землеустрото щодо встановлення меж земельних
д|лянок на територ|! Бсхар|всько| оелищно] ради чуц!вського району
{арк[всько| област| та у зв'язч з тим, що метс! земельних д|лянок не визнанено
в нацр| (на м|сцевост|):

1. надати дозв|л |]|1 <<€тандарт вч/оа) на розробку 1ехн|чних
докрлентац!й [з землеуощото щодо встановленн'{ меж земельних д|.тянок в

натур1 (на м|сцевост|), з,га;тьно1о площе:о 6,1380 га р1лл! за рах},нок земель
с|льськогосподарського призначення невищебуваних земельних дйянок (па|в)
]хгр].{р 7, 255, 281, 292'\ д;ш1 веденн'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва за ме)к!|}.|и населеного пункту Бсхар|всько! селищно1 ради
9уц!вського району {арк|всько! област|.

2.3вернутись до орган|зац||, яка мас в1дпов|дни'й дозв|п (л|ценз|:о), для
ук.]1аданн'{ договору на розробку 1ехн|чних док}ттентац|й !з землеустрото шоАо
вст:!новлент | мех земельних д1лянок.



3. ,[ощимуватись таких вимог щодо земельних д|лянок:
розробити 1ехн!чн1 документац1! 1з землеусщото щодо встановлення

меж земельних д|лянок;
у раз! наявност| в!добразити обметсенття (обтяження) та серв|тду на

земельн| д|лянки;
у раз! наявност| в!добразити сторонн!х землекористуван|в земельних

д|лянок.
4. Розроблен| 1ехн|чн1 документац1| |з землеустрого |цодо встанов]1ення

меж земельних д1]ш{нок подати на розгляд та затверд)кенн'1 до раионно1
державно1 адм1н1страцп.

5. (онщоль за виконан!{'1м розпоряд)кення зали|]]а1о за соболо.

!1ер:ший заступник голов||
районно! дер:кавно! адм|н!страц1| . вАР){ш!нов


