
чугуьськА РАйоннА двР}!ъвнА Адм!н|стРАц|я
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Р озп о Ряд )к ш ння

{уц!в у{р /й

!1ро надаппя дозволу па розробку
[ехн1чно[ документац!! !з землеустропо
ц{одо встацовлення ме'к земельпих
д!лянок 10Б (АгРосш,Рв!с> ./[1А для
{|одаль|||ого надаяпя в оренду на
територ|| 8олохово-{рсько! с!льсько!
ради {уц1'вського райоцу [арЁвсько[
област!

(ерутонись статтями 6' 13 3акону }кра!ни <|1ро м!сцев| державн1
адм!н|страц!|>, статтето 13 3акону }кра1ни <<|1ро порядок вид|лення в нат1р1
(на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних иасток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону 9кра!ни <|{ро землеустр|й>>, статгями \7,22,93,
124 та розд!лом { |{ерех|дних |{олохсень 3емельного кодексу 9кра!ни, зг|дно з
|1роекгом землеусто!о щодо орган1зац!| територ1| земельних насток (па=1в),

вид!лених [з земель колективно| власност| реформованого 8А1 <<8остою> на
територ|! 8олохово - ярськот с1льсько] ради чугу!ъського району )(арк|всько|
област1, затвердхсеним розпорядженн'{м голови 9уц!всько| районно| державно|
адм!н|срац1| ви з0.09.2003 }[о 427, розглянув!пи листа тов (АгРосвРв1с>
!1|,( про над:1нн'{ дозволу на розробц 1ехн|чно] документац1! 1з землеусщоло
щодо встановлення мет( земельних д1лянок на територ1| 8олохово_-{,рсько!
с1льсько] ради 9уу!вського району харк1всько| област|, та у зв'язч з тим, що
меж| земельних д|лянок не визначено в нацр1 (на м1сцевосЁ):

1. Ёадати дозв1л 1ФБ (АгРосвРв1с) !1|,( на розроб|9 }ехн|чно!
докуиентац|! |з землеуощото щодо встановлення мех( земельних дйянок в
нацр| (на м1сцевоот|) загальнок) |1''1още!о _ 35,4841 га за р?}хунок земель
с!льськогооподарського призначенлтя невищебуваних земельних д1лянок (па1в)
.}хгр.}тгр 59, 60' 2\0, 2\5, 674 для ведення товарного с|льськогосподароького
виробництва за мех{::ми населеного щ,нкту на терит6р!| 8олохово-{рсько|
с1льсько1 ради 1{угу!вського 

району харк1всько] област1.
2.3вертгутись до орган1зац1!, яка мас в|дпов1дний дозв1л (л1ценз1то), для

ук;!аданн'{ договору на розробку 1ехн|чно! документац!! 1з землеусрото щодо
встановлення меж земельних д[лянок.
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3. .(отрищгватись таких вимог щодо земельних д|лянок:

4. Розроблену 1ехн|нну доцментац|то [з землеустрото по встанов',]енн|о
меж земельних д1лянок подати на розгляд та затвеРдження до районно|
дерхавно| адм[н|сщац!!.

5. 1{онтроль за виконанням розпорядженн'{ пок'|асти на заст),т1ника
голови районно| дерхсавно! адм!н|срац|| (овальяук 8.[.

[1ерпший засцгпник голови
райошно! державно1 адм|н1страц!! . вАРт{ш|нов

розробити 1ехн1яну докуттетттац|го 1з землеусщото по встановленн|о меж
земельних д|]шнок;

у раз| наявноот! в!добразити обмеження (обтя:кетт*тя) та серв!цт на
земельн1 д1лянки;

у раз| наявност| в|добразити сторонн!х землекориствач|в земельних
д1'}1,{нок.


