
чугу!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько| оБлАст|

Р о зп оРядж в ння

|1ро затвердя(ення

9уц!в

1ехн!чно!
документац|1 !з землеустропо шоАо
встановлен||я меэк земельно| д!лянкц
}п& 38 (певитребуванпй пай) в нацр! (на
м1сцевост!) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого |(€!1 <<!{'кра1но>

на територ!! Р|осьпан!всько| с1льсько1

ради 9уц!вського району )(арк|всько!
област1 за ме?|(ами насе.'|еного ||ун|(ц
для подаль|||ого надання в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни к|1ро м!сцев| державн|
адм|н1отрац!!>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9ща{ни <<|[ро порялок вид!лення в

нацр1 (на м|сцевост|) земельних д1лянок впасникам земельн1п( насток (па!в)>,

статтями 22' 25, 5 5 3акону }кра!ъи (про землеуотр1й>>, статгями 1,7 
' 
22' 9з ' 122'

розд1лом { |{ерех|дних |1оложень 3емельного кодекоу 9кра!ни, поста|ново|о
(аб|нету й|н[сщ|в !кра!ни в|д 24.о-|'.2о00 }'{о 119 <|{ро затвердт(енн'{ порядку

рессщац1| Аоговор|в оренди земельно] частки (пато)>, }казом [{резидента
}ща!ни в|д 0з-|2.1999 !'{р 1529199 <|{ро нев|дклалн[ заходи щодо прискорення

рефорпцъання ащарного сектора ековом|ки' та розг.]1'1нувши заяву |1А1
<Ф,[осьпан1вське>> в|д 22.10.2014 ]'[у !\7 про затвердх{енн'1 1ехн1чно]

докуиентац!| |з землеусрото щодо встановлення ме;к земельно| д1лянки ш9 з8
(невищебуваний пй) в нацр| (на м|сцевоот|) для ведення товарного
с!пьоькогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп (укРа]на)
на територ!! }4осьпан1всько] о|льсько! ради 9уц!вського району харк|вськот
област1 за межами населеного пункту д;1я подаль|цого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну документац[:о |з землеустрого щодо вотанов.л|ення

меж земельнот д|'1янки ф 38 (невитребуваний пай) в нацр1 (на м1оцевост!) для
веденн'{ товарного с!льськогосподарського виРобництва !з земель

реформованого 1(€|1 <}кра!но на територ1| йосьпан1всько! с|льсько! раАи
!{уц!вського району [арк|всько1 област| за межами населеного пункту для
подаль!{.|ого надання в оренду.
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2. Аадати |{А1 <<\4осьпан1вське>> в оренлу
(невитребуваний пай) ъ:тя ведення товаРного
виробництва 1з земель реформованого 1{€||

земельну д|лянку !т[о 38
с|льськогооподарського

<!кра|но на територ|!
\4осьпан|всько! с1льсько] ради чуц1ъського району {арк1всько| област| за
ме]{(а}.1и населеного пункт площето 6'6696 [?, кадастровий номер
6325483300:02:000:1461, до моменту ощиманн'1 власником ц|е| земельно]

д|лянки св!доцтва про право в.]1асност1 на нерухоме майно, але не б1льтпе н!ж на
10 рок|в.

3. |!А1 <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1.9класти догов1р оренли на земельну л|лянку з 1{уц!воько}о Районною

державнок) адм1н1сщац1ею.
3.2. до користування земепъно|о д[.:тянкото т|риоту|!\1т|1 л1сля

державно| реесщац!| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов1дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу ущ,|ни.
4. (онщоль за викон!1н|{'{м розпорядження залишато за собото.

пер![ий заступник голови

районно1 дерясавпо! адм!н|страц!1


