
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

УЗ Чугуїв № У  У У______

Про затвердження Технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) у спільну часткову 
власність власникам земельних часток 
(наїв) Абабію Михайлу Миколайовичу та 
Луценку Василю Миколайовичу для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва згідно з проектом організації 
території земельних часток (паїв) із земель 
реформованого КСП «Есхар» на території 
Есхарівської селищної ради та 
Старопокровської сільської ради 
Чугуївського району Харківської області

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 1, 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
статтями 17, 81 Земельного кодексу України та розглянувши заяву Абабія 
Михайла Миколайовича, який мешкає за адресою: вул.

Харківська область, Луценка 
Василя Миколайовича, який мешкає за адресою: вул.

Харківська область про
затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у спільну 
часткову власність власникам земельних часток (паїв) Абабію Михайлу 
Миколайовичу та Луценку Василю Миколайовичу для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва згідно з проектом організації території 
земельних часток (паїв) із земель реформованого КСП «Есхар» на території 
Есхарівської селищної ради та Старопокровської сільської ради Чугуївського 
району Харківської області:

1. Затвердити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки № 222, площею 1,5865 фізичних га (ріллі), 
кадастровий номер 6325456800:02:000:0687, яка знаходиться на території 
Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, земельної 
ділянки № 222, площею 0,3239 фізичних га (сіножаті), кадастровий номер 
6325487000:01:000:0678, яка знаходиться на території Старопокровської
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сільської ради Чугуївського району Харківської області, земельної ділянки 
№ 222, площею 0,8020 фізичних га (пасовища), кадастровий номер 
6325487000:01:000:0679, яка знаходиться на території Старопокровської 
сільської ради, в натурі (на місцевості) у спільну часткову власність власникам 
земельних часток (паїв) Абабію Михайлу Миколайовичу та Луценку Василю 
Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
згідно з проектом організації території земельних часток (паїв) із земель 
реформованого КСП «Есхар» на території Есхарівської селищної ради та 
Старопокровської сільської ради Чугуївського району Харківської області.

2. Дозволити скласти документи, що посвідчують право власності на 
землю, з визначенням цільового призначення -  земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва.

3. Дозволити винести в натурі та закріпити межі земельних ділянок згідно 
з Проектом організації території земельних часток (паїв).

4. Громадяни Абабій Михайло Миколайович та Луценко Василь 
Миколайович зобов’язані:

4.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок відповідно до 
вимог статті 91 Земельного кодексу України.

4.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації О.І. СУВОРОІЗ


