
чугу[вськА РАйоннА дпРт{АвнА Адм!н!стРАцш{
хАРк1всько1 оБлАст!

Розг|оРяд)|{шння

9уц!'в

|1ро надання до3волу на розробку [ехн!чно!
доьументац|! !з землеустрок) щодо
встановлення ме2к земе.'!ь||!!х дйяшок .{!1
<<Агроресурс>> !1Ат <Атрокомб|нат
<<€лобо:канськпй) для подальш|ого цадання в
оренду на територ1[ ]9алпп!всько! селишно|
рад|| 9уц|вського району &рк!всько!
област!

1{ерутоиись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев| державн1
адм|н|сщац|!)>, статгето 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид[лення в нацр!
(на м|сцевост!) земельних дйянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 72' 25 ' 55 3акону 9кра!ни <|{ро землеусщ|й>' статтями 17, 22,9з, |24
та розд|лом !, |{ерех[дних |1оложень 3емельного кодексу }кра|ни, зг1дно з
|1роектом землеусщо1о щодо орган|зац|| територ|] земе']!ьних насток (па!в),
вид1ленних !з земель колективно| власност1 реформованого всАт
.<<Ащокомб|нат <<€лобот<анський>> на територ1! 9каловсько? селищно! ради,
9уц!вського району {арк|всько| област1, затвердя(еним розпорядженн'1м
голови 9уц|всько{ районно! державнот адм|н|сщац1т в|д 28.01.2000 )',{! 42,
розг',1янув!пи листа. д1 <<Агроресурс> |1А? <Ащокомб1нат <€лобо;канський>>
про наданн'| дозволу на розробку 1ехн|яно! документац|! 1з землеусщото щодо
вотановлення мет( земельних д|.гтянок на територ!| йалин|всько! селищно| ради
{уц1вського району, {арк1всько] област|, та у зв'язку з тим, що ме:к1
земельттих д[.тлянок не визначено в нац?; (на м1сцевоот1):

1. Ёадати дозв|л д{ <Ащоресурс> 11Ат <Ащокомб[нат
(слобожанський) на розробку 1ехн1чно1 дочментац|т !з землеусщоло щодо
встановлення ме)к 3емельних д1лянок в нацр| (на м!сцевост!) загальнок)
площе|о _ 95'2605 га Рйл1 за рахунок земель с!льськогооподарського
призначенвя невитребуваних земельних д!лянок (па!ъ) ш9.}т! 16, 16-1, 17, 17-1,
|8' 19, 20' 2\' 22' 2з' 24' 25, 26, з8, з9, 59 для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва за межами населеного гункц на територ||
йалин|всько| селищнот ради чуцтвського району харк|всько] област1.

2. 3верщлпась до орган|зац|!, яка мас в1дпов|дний дозв1л (л|ценз!то), для
ук]!аданн'{ договору на розробку 1ехн|чно| документац|| 1з землеусщото щодо
встановлення мех земельних д1лянок. '
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3. .{ощимуватись таких вимог щодо земельних д|лянок:
розробити 1ехн!ину документац|то |з землеустроло по встановленнк) ме)к

земельних д!лянок;
у раз| наявност1 в|добразити обмеження (обтяэкення) та серв|тут на

земельн1 д1''!янки;
у раз| наявност1 в|добразити сторонн1х зе|!1лекорисцвач1в земельних

д1лянок.
4. Розроблену 1ехн|нну дочгментац[то |з землеусщото по встанов]1енню

ме)к земельних д|лянок подати на розгляд та затвердження до районно|
державно| адм|н|сщац|}.

5. 1(онщоль за виконанням розпорядя(енн'{ пок1!асти на засц.пника
голови районно] дерхсавно| адм|н[сщац1| 1{овальтук Б.[.

[1ерлшпй засцгпник голови
районно! дерэкавно! адм!н1страц!! .к. вАРт(в'1нов


