
чугутвськА РАйоннА двРкАвнА Ад/1п!!стРАщя
хА"к!всько| оБлАст|
РозпоРяд]!(!,ння

//,ас:2'?у !|1|,т7
про

чут]ъ

до\:умепъц!т ;з землеустРою щодо
меж з€м€льво'| д!ляяки

.]\} 507 (всвптРебувдв'й п!й) в патур!
(яа м|сцевост!) для всде1!пя тов.р!ого
сььськогосподарського впРобввцтвд !з
земель реформовдяого ксп ((ухр{ва,
яа терптор|1 мосъп!п!всько! с;льсьхо1
р&д' чут!вського Рдйову х!Рк!всько!
обпдст! за меммя ндсФеяого пункту
для подальшого ндддння в оре!'ду

керуюч!сь стат'гямн 6' 1з закону укра|ни <про м!сцев| державв!
адм;я!Фрац1]'. статгям! 5, ||, |] закояу укра!я! <про порядок вид!ленм в
яатр; (на м!сцевост!) земельних д|пяок власникам земельяих часток (па]ъ),,
статгями 22, 25, 55 зако'1у укра!яи (пр землеусФ1й,,' стапям' |7,22,9з. \22,
розд;лом х перехцнях положеяь земельпою кодексу укРа]ъи, поставовою
ка6;нец м1я!ст|в учатни в!д 24.01.2000 ]тц | |9 <про заверджеяяя порядч
Ре€страц!] договор!в оРевди земельяо] часткп (паю),' ук+зом президефа
у}\та1ни вй 0з.!2. ]99о ],.9 |52о оо "пР нев;дм4н; зачоди [одо прискорення
реформування аФарного оепора економ!кФ та Розглявувши за'ву т1Ат
<мосьпая;вське) ви 2з.10.201:! ш9 40 про з!твердхеям техн!чно| доцмеятац1т
;з землеусцою щодо всФяовлення меж земельно| д;швк! ф 507
(невите6уваяий пай) в натур! (на м;сцевост;) для веденяя това!ного
с!льськогосподарського в!робяит]тм !з земель реФормованого ксп <укРа]ъФ)
на територ!] мосьпан,вськот о|льсько| рад! чуг/'|вського Райову хаРк!всько!
област; за мехами населе!ою пуяпу для поддьшого яадаявя в оревд/:

|. затвердити теш!чяу док}мепафю !з землеустрою щодо встаноые!м
мех земельнот дйяпк! ш9 507 (яевптРебумв!й пай) в ватур!(яа м!сцевост1) д,1,
веденнч !оваРно!о сйкькоюсподзрсьного виробниц.ва ;' ]емель
реформовано-о ксп "уФ'яФ, на !еРи!о!;т мосьпан;всько_1 с!льсько{ ра!и
чуцъського району хаРйвсько! облдст! за мек!ми населевого пуякц для
подальшого яадаяяя в ореяду.
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2. надат! г1Ат (мосьпан!вське' в оренду земель!гу д!лянку л! 5о7
1неви!Ребувдний лай) дш веденю юва!но,о (;льськоюсполаРською
вяробни1{тва !з земель РеФормоияою ксп <укра1ъФ на територ|!
мосьпан!вс!ко| с!льсько'' Ради чуту|всъкого Райопу хаРк!всько'{ област! :)а

пуякту площею б'06з2 га' кадас4овий помер
6125485500|01:000:1504. ло момеко огриманял власяиком !й_1 ]емельно1
д; !лн.и св;до! !ва про пршо шэснос!! на нерломе мдйно. ме не б!1ьше н;ж яв
|0рок1в.

з. г|цт (мосьпая;вськФ зо6ов'язапе:
з.|. укласти догов;р ореяди яа земельяу д!шн!9 з чугу!ъською райовною

державною адм;!;стац!ею.
з.2. до корисчвання

державно! ресстрац;|доювору ореяд!.
з.з. викояувати обов'язки землекорисувача в;дпов;дво до в!мог статг1 96

земельною кодексу укра|'ни'
4' коятоль за викояаяим розпоРяджеявя зш!шф за собою.

перш!й застпяпк.олов|!
Рдйовяо1 державво! адм|н;стрдц|! . вАРт{п|нов


