
1г}ту|вськА рдйоннд дР)кАвнА Адд|н|стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРядж00ння

|!ро затверд2|(ення

1{уц1в

[ехп!чно!
документац1[ !з землеустрого шоло
встанов.]|ецця метс земельно! дйянки
)\} 285 (невитребуваний пай) в начр!
(ца м!сцевост!) для ведеп!|я товарного
с|льськогосцодарського виробництва 1з

земель реформовашого |{([1 <<!{'кра!на>>

па територ|1 }1осьпан!всько! с!льсько!
рали 9уц|вського району &рк!всько|
област! за мея(амц ||аселеного !|упкту
для подаль!|]ого надання в оренду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону !ща!ни <||ро м1сцев| дер;кавн1
адм|н|сщац1$, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|!ро порядок вид|ленвя в
нацр| (на м!сцевост!) земельник д!лянок в.ттасникам земельних насток (па|в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !кра!ни <|[ро землеустр|й>>, статтями \7 
' 
22' 9з ' |22'

розд1лом { ||ерех!дних ||оложень 3емельного кодексу !кра!ни, постаново1о
1(аб|нету й|н|ср1в }кра!ни в|д 24.01.2о00 }{э 1 19 <|{ро затвердження порядф
рессщац|{ договор!в оренди земельно| настки (пато)>>, !казом |{резидента
9кра!ни в1д оз.12.|999 !{р \529|99 <<|[ро нев!дкладн| заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ!ки)) та розглящ/втпи заяву |А1
<<йосьпан|вське>> в1д 28.10.2014 .}хгр 141 про затвердженн,{ 1ехн|чно!
дочментац1{ |з землеустрого щодо встановленн'{ ме)к земельно| д|лянки },[э 285
(невищебуваний пай) в нат)?| (на м|сцевост1) д'1я веден}б1 товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого |(€|{ <}кра!но>
на територ|! \:1осьпан|всько! сйьсько| ради чуц!ъського району )(арк|всько!
област1 за меэками населеного щ/нкц д-|б{ под11ль1пог(} надання в оренду:

[. 3атвердити 1ехн|нну докуиентац|то 1з землеусщото щодо встанов]1ен11я

мех< земельно| д1лянки .}[р 285 (невищебуваний пай) в н4т1р| (на м|сцевост|) для
ведення товарноп) с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|{ <9кра!но на територ1| йосьпан1всько] сйьсько! ради
|{угу':вського району !арк1всько] област! за межа^.1и населеного тункц для
подаль!пого надання в оренду.
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2.надат|1, |{А1 <йосьпан!вське> в оренду земельну д|лянку Ф 285
(невитребуваний лай) д[!я ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|{ <9ща1но на територ1|
йосьпан1всько! с[льсько| ради 9уту!вського району харк!вськот област| за
ме)ками населеного щ.нкц площек) 6'0645 га, кадастровий номер
6325485500:02:000:1495' до моменц отримання впасником ц|е! земельно|

д1лянки св1доцтва про право власност1 на нер1о<оме майно, але не б1льлпе н!х на
!0 рок!в.

3. ||А1 кйосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1.9класти догов|р оренди на земельну д!;тянку з !{уц!вського районно}о

державното адм1н|срац|ето.
3.2..[1'окорис:ування земельною д!,тянкою присцпити л|с,':я

дер>кавно! рессщац1! договору оретци.
3.3.8иконувати обов'язки землекористрача в!дпов1дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення зали1да}о за собого.

11ер:ппй заступн!|к голови
районно| дерясавно! адм!н!страц|1 |о.к. вАР)!{в,!нов


