
чугу[вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм!н1стРАц]]я
хАРк|вськот оБ.,!Аст|

РозпоРяджвння

чут1ъ х, й}

!1ро надання дозволу на розробку
[ехн!чних документац!й |з землеустропо
щодо встацовленця ме'к земельних
д!лянок псп <<3арояснягпське>> для
подаль[цого надання в оренду на
територ!| 3ароэкненсько! с|льсько! ралш
9уц!вського
област!

району )(арЁвсько|

(ерутотись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|[ро м1сцев! дер;кавн|
адм1н!сщац1|>, статтето 13 3акону }кра!ни <<|{ро порядок вид1лення в нацр|
(на м!сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 закону укра1ъи (|[ро землеусщ|й>' отаттями |7 
' 
22' 93' \24

та розд1лом { |{ерех!дних |1оло:кень 3емельного кодексу !кра!ни, зг!дно з
|1роектом орган|зац|| територ|! земельних насток (па1в), вид|лених 1з земель

реформованого |(€|{ <Рос|п на територ1| 3ароткненсько! с!льсько! ради
9угу!вського району {арк1всько! област1, затвердженим розпоряджен1{.,{м
голови {угу!вськот районнот дерэкавно! адм1н|сщац|| в|д 02.06.2004 ф 215'

розглящ,в1пи листа |]€|1 <<3арожнянське>> про надання дозволу на розробку
1ехн|чних документац|й |з землеустрото щодо встановлення ме)к земельних
д!лянок на територ|! 3арожненсько1 с!льсько] ради 9уц|вського району
{арк|всько! област[ та у зв'язку з тим' що меж! земельних д|лянок не визначено
в нацр| (на м!сцевост[):

1. Ёадати дозв|л [{€[1 (3арожнянське)) на розробч 1ехн1чних

докрлентац|й 1з землеуотро:о щодо встановлення ме)к земельник д1лянок
в натур| (на м|сцевост|), заг€!]!ьно1о площе1о _ 2з5'5452 га р1,тл! за рахунок
земель с|льськогосподарського призначен}б1 невищебуваних земельних д|пянок
(па!в) 1\Фхгэ 246, 48, 98, 44, 2з5, 6, 212' 226' з2' 41, \95 

'"190' 
114' 58' 68' 65, \\2'

2з9'01, \з7,7о' 6], 27, 90' 28' 40' 1з8, 149, з7' \65' 58 д.]]'{ веденн'1 товарного
с!льськогосподарського виробництва за ме)ками населеного пункц
3аро:кненсько! с|льсько| раАи 9ут!вського району {арк1всько| област1.

2. 3вернутись до орган!зац1!, яка мас в!дпов1дний дозв|л (л|ценз|ло), для
ук.]1адання договору на розробку 1ехн1нних документац1й 1з землеустро1о щодо
встановлення меж земельних д|лянок.



2

3. !'ощимуватись таких вимог цодо земелъних д|лянок:

;;;;Ё";; 1ехн!чн| документап1! |з землеусщото щодо встановленн1о

меж земельних д1лянок;** *';;;;-;;;;;";; 
в1добразити обметсення (обтя:кення) та серв|цту на

земепьн| д1лянки;**' ";ъ;|;;явност| 
в!добразити сторонн|х землекорисцвач1в земельних

д!,':янок.*'**-;.Розроблен1 
1ехл!чн1 документат{!{ 1з землеусщото-шоА" ":]ч:*::у'

'"* '"*"'"|* 
дйянок подати на розгляд та затверд)кення до раионно1

державно! адм|н|сщаш|!'
5. (онщоль за виконанням розпоряд)кення зали1ла]о за собото'

[о.к. вАРжш|нов


