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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

/У'Ш&р/Ґ'ґ Чугуїв № _ / / / "

Про надання дозволу на розробку Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) власнику земельної частки (паю)
Кривошеєвій Любові Іванівні із земель 
реформованого ВАТ «Введенське» на території 
Новопокровської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва

Керуючись статтями 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 1, 3, 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
статтями 17, 81 Земельного кодексу України, статтями 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій» та розглянувши заяву про виділення земельної частки (паю) 
в натурі (на місцевості) та про надання дозволу на розробку Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Кривошеєвій Любові Іванівні, яка мешкає за 
адресою: вул.

Харківська область, із земель реформованого ВАТ «Введенське» на 
території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської 
області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

1. Надати дозвіл на розробку Технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
власнику земельної частки (паю) Кривошеєвій Любові Іванівні із земель 
реформованого ВАТ «Введенське», земельна ділянка №20,  площею 3,8234 
фізичних га ріллі, згідно з сертифікатом серія РН № 896763 на території 
Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Рекомендувати громадянці Кривошеєвій Любові Іванівні:
2.1. Замовити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у землевпорядній 
організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання даних робіт.

2.2. Розроблену Технічну документацію надати на розгляд та 
затвердження до районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації О.І. СУВОРОВ


