
чугу1вськА РАйоннА дшРх{АвнА Ад}пн|стРАщя

хАРк|всько! оБлАст|
РозпоРяджвння

9уц!ъ !*р,ь'/1'

|1ро надання дозволу ца розробку
1ехн!чнпх локумештац1й 1з землеустропо
ц|одо встацовлення ме?!{ земельних
д1лянок !111 <<€тандарт вкуса> для
подаль|||ого нада||||я в оренду на
територ!! €таропокровсько! с!льсько|
ради 9уц1вського району [арк1всько!
област!

!(ер1тонись статтями 6' 1з, з9 3акону !кра!ни <|{ро м1сцев[ дерхсавн!
адм1н|сщац1|>, статге:о 13 3акону 9ща|ни (про порядок вид!лення в натю!
(на м1сцевоот|) земепьних д|лянок власникам земельних чаоток (па]в)),
статтями22,25, 55 3акону укра!ъи (про землеусщ|б>, статтями \7'22,9з,124
та розд|лом { |1ерех|дних |]олохень 3емельного кодексу 9кра!ни, зг|дно
з |1роектом орган|зац|! територ1| земельних иасток (па!в), вид|лених !з земель

реформованого 1{€|{ <Ёсхар> на територ|| (таропокровсько] с|льсько| ради
9уц!вського району {арк|воько} област|, затвердженим розпорядженн-'1м
голови 9уц!всько| районно! дер:кавно! адм|н1сщац|| ъщ 16.03 '2007 }'{у 207,

розглянув|пи листа |{|] <€тандарт вчса) про надання дозволу на розробч
1ехн!чних документац1й 1з землеустрото щодо вотановлення меж земельних
д|лянок на територ|| €таропокровсько] с1льсько] ради 9уц|вського району
{арк!всько! област| та у зв'язку з тим' що меж| земельних д|глянок не визначено
в нацр| (на м1сцевост!):

1.Ёадати дозв[л |[[{ <€тандарт вкуса)) на розробку 1ехн1чних
документац!й 1з землеусщото щодо встановленн'{ ме)к земельних д|;янок в
нацр! (на м[сцевост!)' загально}о площето 13,0038 га р!лл1 за рахунок земель
с1льськогооподарського призначення невищебуваних земельних д!пянок (па!в)
ф].|э 310, з1з, зз2' зз8' з42' 381' з82 для веден}{,| товарного
с1льськогосподарського виробництва за ме){(!|}'{и населеного тцнкту
€таропокровськот с|льськот ради чуц!вського району {арк|воько| област1.

2' 3верттщись до орган1зац||, яка мае в1дпов1дний дозв|л (л1ценз!то), для
ук.]1адання договору на розробку 1ехн|чних доцментац1й |з землеусщото щоло
встановленн'{ меж земельних д1лянок.
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3. .{оримуватись таких вимог щодо земельних д|лянок:
розробити 1ехл1чн! дотументац|| !з землеустрото щодо встанов']1енн'{

ьяе;к земельних д1лянок;

у раз1 наявност| в1добразити обметсення (обтяження) та серв1цту на
земе-;тьн| д|лянки;

у раз! наявнос1| в!лобрази:и сторонн|х землекорисцван !в земельних
д|лянок.

4. Розроблен[ 1ехн|чн| документац|т |з землеустрото щодо встановлен1.1'{
мет( земельних д1лянок подати на розгляд та затверд)кення до районнот
державно| адм1н|страц||'

5. 1{онщоль за виконанням розпорядження зали1ш!}!о за собото.

|1ерп:пй заступнпк головп
районно| деря(авно! адм!н!страц!! вАРж['[нов


