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Розглянувтпи клопотання кер|вника стов ,,\4аяк" в|д 01 кв1тня
2013 року.]$ 85 отосовно надання згоди на розроблення проекту землеустрото'
що забезпеяуе еколого-економ|чне обфунтування с]возм]ни та впорядкування
уг|дь €1ФБ ,,йаяк'' на територ|| (оробонкинсько| с|льсько| ради т{уц!вського

району {арк1всько| област|, в|дпов!дно до статей 13, 21 3акону 9кра!ни ,'|[ро
м|сцев| дер:кавн| адм|н|страц|!'', отатт1 13, статт1 52 3акону }кра|ни ,,|{ро
землеустр|й''' керу1очиоь постаново1о 1{аб|нету й1н|сщ|в }кра!ни
втд 02.|1.20|1 ]хгч 1134 ,,|{ро затвердх(ення |[орядку розроблення проект!в
землеуотро}о, що забезпеиу1оть еколого-економ|чне общунтування с1возм|ни та
впорядкування уг|дь'' :

1. Ёадати €1ФБ ,,\4аяк'' згоду на розроблення проекту землеусщо1о' що
забезпенуе еколого-економ|чне общунтування о|возм|ни та впорядкування уг|дь
площа р1лл| - 2289,47 65 га на територ|| 1{оробоякинсько| о|льсько| ради
9угу|вського райоку )(арк1воько! област1.

2. стов ,,\4аяк'' при розробц1 проекц землеустро1о' що забезпечус
еколого_економ|чне обфунтування с|возм|н та впорядкування уг|дь
дотрип4уватиоя таких вимог:

розм1щення виробничих буд|вель 1 опоруд;
орган1зац1я землеволод1нь та землекористувань з вид1ленням о1возм1ни'

виходячи з еколог1чних та економ!нних умов, формування |н:кенерно| та
соц1ально! !нфрасщуктури;

визначення тип]в | вид!в с|возм1ни з урахуванням спец|ал]зац||
с|льськогосподарського виробництва;

окладання
с|возм1н|;

схем черцванн'1 с1льськогооподароьких культур у

проектування пол1в с1возм1ни;

розробка плану перехода до прийнятно| с|возм!ни;
перенесення в натуру (на м|сцев|оть) запроектованих пол|в с]возм!ни'



3 ' Рекомендувати €1ФБ ,,}1аяк'' звернутиоя до орган|зац1|, яка мае
в1дпов|дний дозв1л (л1ценз|то), для укладання договору на розробку проекту
землеустрото, що забезпечуе еколого-економ]чне общунтування с1возм|ни та
впорядкування уг1дь.

4. Розроблений проект
еколого-економ]чне обфунтування с]возм1ни та впорядкування уг|дь, подати

5. .{овести до в1дома €]ФБ ',йаяк'', що погод:кений проект землеуотрото
п|длягае державн1й експертиз| землевпорядно| документац!| в установленому
зако1{ом порядку.

6. 1{онщоль за виконанням розпорядження пок.т1аоти
заступника голови районно! дер>кавно| адм|н|сщац|| |{ерерву 1.й.

на погодження до районно? дер:кавно| адм1н|страц1].

| олова районно! дерлсавно|
адм1н!страц![

землеусщо1о' що забезпенус

в.в. лоБои!{внко


