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[1ро наАапня дозволу на розробку
1ехн!чних документац1й !з землеустрого
щодо встановле||ня ме2!{ 3емельних
д!лянок Агроф1рм! <<.1!ебет<анська>> [0Б
для подаль[цого надання в оре||ду на
територ!! "т[еб'язько! с!льсько! ради
9уц!вського району [арк!всько|
област1

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни к|!ро м|сцев! державн:
адм1н|сраш|!>>, статтето 13 3акону }кра!ни <<|{ро порялок вид|лення в нат1р|
(на м|сцевост|) земельних д[лянок власникам земельних тасток (па'1в)>,

статтями 22, 75 , 55 3акону 9кра!ни (про землеуощ!й)' статтями |'7 
' 
22' 9з, \24

та розд1лом [ |[ерех|дних |]олохетть 3емельного кодексу !кра!ни, зг1дно

з |[роектом орган!зац|| територ|| земельних насток (па!в), вид|лених !з земель

реформованого ксп (лебежанський>> на територ!! ']1еб'язько] с|льсько| ради
9уц!вського району {арк|всько| област!, затверд)кеним розпорядхсенйм
гопови 9уц|всько! районно! державно| адм|н|страц[! в1д 23.09 '2002 ]'{у 2|5,

розглящ.в1пи листа Ащоф1рми <<!1ебе>канська> тов про надання дозвблу на

розробку [ехн1чних документац1й |з землеустрото щодо вотановлення м9)к

земельних д!лянок на територ|| 'т{еб'язько] с|льсько| ради чугутвського району
{арк|всько| област| та у зв'язку з тим' що ме;к| земельних д!лянок не визначено
в нат1р| (на м1сцевост|):

1. !1адати дозв1л Ащоф|рм| <<.1]ебе>кансько> 1ФБ на розробку 1ехн|чних
документац|й 1з землеустрото щодо встановлення мех земельншх д1.гянок
в натур1 (на м1сцевоот|), загальною !1поще|о 174'7750 га р1лл| за рахунок
земель с|льськогосподарського призначення невищебуваних земельних д[лянок
(па!в) }[Ф\|э 156, 161' 163,270,299,з08,з09/з'з16'31'7' \78'35з'з69'з85'з94'
4з9, 440 ' 487 , 5|6, 542, 551, 568, 687, 6з9' 657 

'660' 
662' 66з 

' 
666' 667, 670' 674'

675,676' 678' 680, 68|,696'701,102'70з,704,722'742'747'755'779'797,8з5'
822, 8з6, 59\, 5з4' 535, 959 для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва за межами наоеленого пункц "т1еб'язько| с!льсько{ рали
9уц!вського району {арк1всько| област1.

2. 3вернутись до орган|зац||, яка мас в1дпов|дний дозв1л (л1ценз|то), для

укладання договору на розробку 1ехн[нних документац[й 1з землеустро|о щодо
встановлення ме)к земельних д|лянок.
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3. ,{отриптуватись таких вимог щодо земельних д|лянок:

розробити ]ехн1чн| документац|! |з землеустро:о щодо встановлення
меж земельних д1лянок;

у раз[ наявност1 в1добразити обмеження (обтяження) та серв|цту на
земельн1 д1лянки;

у раз1 наявност| в[добразити сторонн|х землекоРистувач1в земелъних

д|,тя нок.
4. Розроблен| 1ехн|чн| документац|] 1з землеустрото щодо встановлення

меж земельн1п( д|лянок подати на розгляд та затверд)кен!]'т до районно|
дер;кавно! адм|н|сщац|!.

5. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення зали|па]о за собок:.

!1ер:ший засцгпник голови
райопно! дер:кавно! адм!ц!ст к).к. вАР)кшш|нов


