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!1ро надання дозволу ца розробку
1ехв!чцо! докумептац|! !з землеустро:о
|цодо встацовле|!ня ме?к земельних
д!лянок стов .<Агросв!т>> для
подаль|цого нада||!|я в оренду пд
терптор!! Бе.тпцкобабчансько! сйьсько!
ради чуц!ъського райоцу )(арк!всько1
област!

(ер1тоиись статтями 6, 13 3акону )/кра!ни <|1ро м!сцев| державн|
адм1н1страц!!), статте|о 13 3акону 9ща!ни ,<<|{ро порядок вид1ленття в натур1
(на м1сцевост1) земельних д|лянок власник:1м земельних насток (па!в)>>,

статтями 22' 25' 55 3акону }кра!ни (про землеусщ[й>, статтями |7, 22,9з,
124 та розд1лом { |{ерех1дних |1оло>кень 3емельного кодексу 9кра|ни, зйдно з
|1роекгом орган|зац|| територ|! земельних
колективнот тпасност[ реформованого
8епикобабчаноько| с|льсько! ради 9уц!вського району харк[вськот област|,
затвердженим розпорядт(енням голови чуц!ъсько| районо! державно|
адм1н[страц|| в|д \\-05.2004 !т[э 205, розглянувт1!и листа €1Ф8 <Ащоов1о про
надан}{'{ дозволу н! розробку [ехн|чно| документац|| |з землеусщото щодо
встановпен}{.'{ меж земельних д!лянок на територ|! 8еликобабчанськот с;льоько!
ради чугу!ъського району [арк1всько! област] та у зв'язку з тим, що ме:к!
земельних д1лянок не визначено в нацр| (на м|сцевост|):

1. }{адати дозв|л €1Ф8 <Ащосв|т> на розробку техн1нно| документац1| [з
землеуотро|о щодо встановпення мелс земельних д!.ллянок в нацр1
(на м1оцевост|) загально|о площе1о _ 21'1682 га рйл! за рахунок земель
о|льськогосподарського призначення невищебуваних земельних д|.тлянок (па!в)
ш9ш9 31,35, 605 для ведентля товарного с!льськогосподарського виробництва за

8еликобабча*сько! с1льсько|межами населеного тункту
^49)к:[1!!и 

насе.,|еного пункц на територ11 беликооаочапсько1 с1льсько1 ради
9уц!воького району )(арк1всько| област1.

2. 3вертгщись до орган1зац1|, яка мае в!дпов1дний дозв|л (л1ценз1то), для
ук;1адання договору на розробц 1ехн|чно] докуиентац1! |з землеуощото щодо
встановленн'{ ме)к земельних д|лянок.

часток (па!ъ), вид|лених |з земель
ксп !м.,г]ен!на на територ!!
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3' ,{ощимуватись таких вимог щодо земельних д1лянок:
розробтгп: 1ехн|яну документаци !з землеусщого по встановленн]о меж

земельних д[лянок;
у раз| наявност! в|добразити обмеження (обтяження) та серв!цт на

земельн[ д1лянки;
у раз! наявност! в|добразити сторонн!х землекорисцван|в земельних

д|.г1янок.
4. Розроблену 1ехн1нну доцментац!1о !з землеусщою по встанов.]1енн|о

меж земельних д|лянок подати на розгляд та затвердження до районно|
державно| адм|н|страц||.

5. 1{онщоль за виконанням розпоряджен!{'1 покпасти на засч/пника
голови районнот державнот адм1н!сщац;т ковальч}к в.г'

[1ерпппй заступпик головп
районно1 дерясавпо! адм!п1страц!1 .к. вАРт{ш,|пов


