
чугуьськА РАйоннА двРя(АвнА Адм!н1стРАц|я
хАРк!всько1 оБ"!Аст!
РозпоРяд)1(ввння

!1ро затверд'сення

9уц1ъ

[ехн!чцо1
документац1! !з землеустропо шоАо
встанов.,|ення ме?к земельно1 д|ляцкп
"Ф 290 (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост!) для веденця товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого |{€[1 <<}кра1но>

на територ1! }|осьпан!всько| с|льсько]
ради {уц|'вського району &рк!всько!
област! за мея(амп насе.,|ецого пункту
для !|одаль|||ого нада||пя в оренду

1(еру:отись статтями 6, 13 3акону }кра'{ни <|{ро м!сшев1 Аержавн1
адм|н1сщац1]>, статтями 5, 11, 1з 3акону }кра'|ни <<||ро порядок вид1лення в

нацр1 (на м|сцевост1) 3емельних д1лянок власникам земельних 'ласток (па!в)>'

статтями 22,25,55 3акону }кра!ни ((про землеустр|й>>, статтями '1'7'22'9з' \22'

розд|лом { |1ерех|дних |1оложень 3емельного кодексу }кра|ни' постаново}о
1{аб|нец й1н1стр1в !кра!ни в|д 24.о\.2000 3\! 119 <|{ро затвердження |1орядку

реесщац|| договор[в оренди земельнот настки (пато)>>, }казом |{резидента
9кра!ни в|д оз.\2.\999 л! 1529/99 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'{

реформування аграрного сектора економ!ки> та розглянувтпи заяву |А1
<<&1осьпан|вське>> в1д 28.10.2014 ]т|ц 134 про затвердхення ]ехя|чно!
документац|'/ 1з землеусщото щодо встановленття меж земельно] д1;тянки }'|о 290
(невиребуваний пай) в натур| (на м1сцевост1) д''ш1 веден|{я товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 1{€|! <9ща!на>
на територ|| йосьпан1всько] с1льськот ради чуц!ъського району {арЁвоько|
област1 за межами населеного щ/нкц д;ш{ подаль!!]ого надання в оренд.':

1. 3атвердити 1ехн|нну документац1то 1з землеусщою щодо вст.1новлен!{'{

ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{€|1 <9кра!но на територ|! йосьпан|всько! с|льсько{ рали
9уц!вського райощг {арк|всько] област! за межами населеного пункту д.]1,{

под:1пь1цого надання в оренду.
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2.Аадати |1А1 <<йосьпан|вське) в оренду земельну д|.ллянку !'{! 290
(невитребуваний лай) лля веденш{ товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|{ <9кра!но на територ[|
йосьпан1всько] с|льсько] ради чуц!ъського району {арк|всько| област! за
ме)ками населеного тт}'нкту пдоще|о 6'0645 га, кадаотровий номер
6325485500:02:000:1487, до моменту отриманн'1 в.]1асником ц|е| земельно|

д[лянки св|доцтва про право власност! на неР}')(оме майно, але не б1льлде н|ж на
10 рок|в.

3. [!А1 <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д1лянку з 9уц!вськото районною

дер)кавно|о адм}н|страц1€}о.
3.2. ,[о користування земельно1о д1лянко!о приступити п1с]!я

державно1 реесщацп договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвата в1дпов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. 1{онтроль за виконан1]'1м розпоряд)1{ен1{:{ зали|па]о за собого.

||ерппий заступпик голови
районно! дерясавно! адм!н!страп|!


