
!тугуьськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н|стРАц|я

хАРк|всько! оБлАст!
РозпоРядж!]ння

чуц'|в !Ф- /?/
пРо
до|9ментдш{ !з землеустрою щодо

м€ж земельво! $ляякп
],&3з1 (певптребуваяпй пай) в в!тур;
(яд м|сцевост;) для вед€пвя тов.р|!ого
с!льсько.осподдрсько.о в{робяпцтвя 1з

земель Реформовавого ксп (укРд1п.>
пд @рятор!т мосьпдп!всько| с!льсько|
рдди чут'|ъського райояу х!Рк|всько!
област! 3а межами ядсФеяого пункц
для пода'ьшого вяд8нпя в орепду

кер)фч'сь сгаттями 6, 1з здкоь] укра]':ця <про м|сцев1 дФжавя!
адм!н;стРац!ь, стапями 5, 11, 1з закону укра1яи <пРо порядок вид]лення в
яа}"; (яа м!сцевост|) земелья!х д!шнок власн!'кам з€мФшж исток ФаФ>,
статгями 22. 25' 55 закову уща1]пи <пРо землеустр1{1>' .1лям' 1'7 

' 
22'9з' 122'

розд;лом х перех;дних положевь 3емельяою кодексу укРа]ъи' постшовою
ка6|нй] м;н!ст!в уща|ни в!д 24-01.2000 ]тц !19 (про затвердженяя порядц
ресстац!] договор!в ореяди земельнот чаоткл (паю),' ук3ом пр€з'депа
уща]ни в;д 0]'!,: ]ооо х9 |52о'о9 _пРо яевйклвлн:]эходи цодо прискоРенн'

Реформувшпя ащаРпого се(тора економ;к0 та розглявувши змву г1Ат
<мосьпш!вськФ ви 2з'|0.2014 ш, з5 про завРдхеняя техн!чно| дочментац!!
ь землеустРю щодо встшоы!еню! мех земФьяо' д;лянки ш9 3з1
(невиФебуваний пай) в нацР! (на м1сцевост!) д!я ведевш товаряого
с1льськогосподарською в!робництва !з земель Реформованого ксп (уФа]1на)

на тер'тор!! мосьпан|всько] с1льсько| Ради чуч!ъсъкого Району харк;всько|
о6ла6 за мехш! населеного пункгу д,ш подшьшого нэдаяяя в оревду:

|. завеРд!тп тед!чву докумеятацй 1з землеустрою щодо встшошеяня
меж земельяо| д!лявки .]т9 3з 1 (невитебРа{!й пай) в нат}р; (яа м1сцевосй) для
ведення товарного с!льськогоспода!юького виРо6ництва !з земель

реформомяоф ксп <укРа!яа, яа тер!тор!] мосьпан|вськот с;льськот Ради
чуц]ъського райогу хаРк!вськот област! 3а мехш! яаселеного цнкц дп
подальщого надання в оРевду.
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2. надати г]-А.т <мосьпа!;вське' в оревду земельяу диявку ф33!
(чевитеб)ваний пай! дш веденяя товаРною с;льськогосподарсько! о
виРобництва !з земель реформова!ого ксп <уча1нФ) на територ1]|

мосьпая!всько| с!льськот ради чуц!ъського Району харк!всько| о6ласт1 за
туякц площею 6,0632 га' кадастов!й яомеР

о12548{500:02:000:]467, ло момен! отимання масником !ь_1 тмельно;
д]лянки свйоцтва пРо пРФо шасност! на яер)!оме майно' ме яе б!льше я!х яа
!0 рок!в.

з. т1Ат (мосьпая|мьке> зобов'язане:
з.|' ушасти догов!р ореяди яа зем€льву д!ляя1} з чуц|вською райояяою

державною адм!н!стРац1ею.

з.з. в!кояувап обов'язки землекор!сцвача в!дпов|дно до в!мог стат! 96
земельяо!0 кодексу уща!яи.

4. конФоль за виконаямм розпорядження зшиш1ю засобою.

першшй з!сцпяпк головв
рдйоппо] дер^ав'!о' адм!в!стР'ц;| вАикв1нов


