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док.умсцташ[ ь 3емлеустрою щодо
меж земельно1 дьянк!

}-ь 288 (нев8трфув'яий пдй) в пдтр.
(ва м|сцевоФ!) для ведепня товдр!ого
с!льськогосподярського виробв'цтва ъ
зсмель р+формов!вого ксп (8крд!ъ.'
яа терятоРп мосьпа!|!всью1 сььсько!
радп чут|ъського рдйову хдрк!всько!
област! р м4амп }!ас€леяого пу!кц
для под!ль!цого цад'япя в орепду

керуючись статгям}| б. ]з закону укРа1яи <про м!сцев| дерх8вв1
адм;в!стац,ь'' стап'ми 5, 11, 13 закону укра|яи (про порядок вид!леяня в
яатр| (!а м;сцевост]) земельних дйяно{ шас!имм земельяпх часток (па]ъ)',
стапями 22' 25' 55 зако!у укра]ъ' (г{ро землеустр|й'' с1а17ями \7'22,9з, |22,
розд!лом х перех;дних положень земельного кодексу ущатви, постшовою
каб!яету м;н;ст;в укра]'яи в;д 24.01'2000 шц ! ]9 <про завердхення поРя'{ч
ре.стац;1 договор;в оревди земельно| частки (паю),, указом президента
укрэ|ни в;д 0|.!2.!оо9 м |52о оо "про нев;дмадя; 

'а\оди шодо прискоренш
реформуваня' атарного сектора екояом|ки) та розллян}вши змву |1Ат
(мосьпая|вське) в!д 28-|0.2014 ш9 1,10 про зтвеРддеяня техн;чяо|
документац;| ь землеустрою щодо встаяовлевш мек земельно| д;лянш ]у, 288
(вев'тебуваний пай) в натур; (ва м1сцевост;) д,т веденяя товаряого
с;льськоюсподарського виРобництва ;з земель реформоваяого ксп <уча|на)
на теРитор!1 мосьпан;всько] с|льсько| ради чуц1ъського району харк;всьхот
област' за межши яаселеного пунпу для подшьшого вадавяя в оренд/:

]. затшрд!ти техя;чну до!:}ъ'еюац1ю !з землеустРою щодо встшовленш
мек земельно| д!лявхи л! 288 (невшребуваний пай) в !ацр; (яа м]сцевост;) дш
ведення юварьо.о сшьськоюс!одарського ви!о6нишпм ;; .емепь
РеФормовавого ксп <укра|на> яа тсритор;] мосьпая;всько| с]льсько'{ Ради
ч}лу1вського райоц хаРк1всько'| о6л&т1 за мехам! васелено1о лувкц д,!я
!одшьшого яаданм в оренду.
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2. надати т!Ат <мосьпан;вське) в оРевду земельяу д;шяч ф288
!неви!пеб}ваний пай' ш веденш |о&Ряоф с!пьсько!осподарсько!о
виРо6пицтва ;з земель рефоРмованого ксп (укРа|в' на теР!Фр;]
мосьпав1Фько; с;льсь(о| радп чуц!ъського району харк;всько! област] за

лувкц ллощею 6'0645 .а' кадастровий номеР
о.]:5485500.02:000:!4о1, до момен!) отри!анд власни{ом ц;с; 1емельно1

д!л'нки св|доцтва про прдво власност| !а нер}*оме майво. але не 6;льш. н|х ва

з' лАт (мосьпав;фьке' зо6ов'язане:
].1. ушасти догов!р оРендп яа земельну д1шнку з чуц]вською Районною

деркавяою адм]я]страц].ю'

з.з. в!конувати о6ов'язки землекоРпсцвача в|дпов;дпо до в!мог стап; 96
земельного кодексу уча]'яи.

4' коятроль за виконавням ро3порядхення залишю засоью.

першпй заступяцк голови
райояно! дер*1авпо! адм!н!страц!'[ вАРжв1нов


