
!}тутвськА РАйоннА двРжАвнА А'щ[|н|стРАц!я
хАРк!всько| оБ''1Аст|

РозпоРядт{!,ння
чут!в м /х,

пРо
до(,тмеятдц|1 |з }емлсустрою щодо

м* земФьпо1 льянкя
.пъ з77 (невитрсбув!вий пдй) в ядтуР|
(па м;сцевост|) для ведеяяя товар!ою
сиьсьпогоспод'Рсь*ого вяробя!цтва !з
земель рефоРмовдяого ксп (укра|ъд>
па тервюр;[ мосьпан!всько| сььсь*о!
ради чут!ъсько.о р.йояу хдРк|всько|
о6л$ст| зя меж8ми ядселеяого пункп
для пода'ьшого ||аддппя в оревду

кер}1очись статям' б, !3 закояу укра!яи (пРо м!сцев1 державн;
адм;н;страц;|', статгями 5. !1, 1з закощ укРа1ни (про порядок в!дйепвя в
ватур! 1на м!сцевос{) земельяих д;пнок власяикш земель!их часток (па|в)''
стапями 22, 25' 55 закояу уча!ъ! (про землеусФ|'>, с1^пямц 17.22'9з' \22,

роздйом х перех!двих полохеяь земельно.о кодексу ущ'!ни, постановою
ка61нец м;н;ст!в укра|яи в!д 24'0|'2000 ш9 1|9 <про запердхеяяя поР'дч
ресстай1 догоФР;в орендя земельно] чФтки (пФ),, указом президеюа
уФэ]ни в!д 0].!2.!999 л9 !52о оо ',лро нев;лша.0н' 1аходи шодо пРискорення

Р€формування аФарно.о сепоРа економ;кФ та розгляя}вш! зФву т1Ат
(мосьпая;вське> вй 2з.10'2014 ф 36 про затвФджеяш техв!чнот доц']{еятац!1
!з землеустою щодо встановлеям мех земелъно| д|лявки ш9 з77
(невиФебуваний пай) в яатР! (яа м'сцефот1) для веденш товаРяою
с|льськоюсподарського вяробництва 1з земель реформошого ксп (уФатнФ)
на теРифр!] мосьпап|всько! с!льсько| Ради чуцъФкою району харк!всько]
област1 за мемми яаоелепого пунюу &!я подшьшого яаданвя в о!€нд/:

1. затвердит! теш;чву докумеята{ю !з землеустою цодо встаяовлення
мех земельяо! д;лянки х9 377 (яевитебуваний пай) в !атр! (на м1сцевост!) для
ведеяня товарного сйьськог0сподаРського ви'о6!ицтва !з земель

РеФоРмованого ксп <укра!яФ яа територ1] мосьпал;всько! сйюько] Рад'
чуч]ъФкою Райояу харк!всько| област! за мехыи яаоелено.о пуяку для
под!льшого наданш в ореяду.
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2. надати т1Ат (мосъпая;вськФ в оРе}цу земельну д1шпч к9з77
|Ревигреб}ваний пй) дш ведення !оварно!о с1льсько!оспо!арсько!о
виро6яицтва !з земель РефоРмоваяого ксп <уца]'яФ) на терптор!!
мосьпш1воько] с;льоько| ради чуц!ъФкого райоч хаРк;!оько] обл@т! за

гункц площею 6,5612 га. кад!стовий номер
6.]25д85500 02.000:!474. до момен!у оФим'нн' шасн!]ком ц;({ ]е!ельно1
д!лянки свйоцтва про право власяосй на нерухоме майпо, але не 6;льше я!ж ва

3. пАт <мосьпан!вське> зобов'язане|
3.1. уклаоти догов;р оревдя ва земельну д!мяч

деРхавяою адм1я1ФРа!{!ею.
з.2. до коР!сцв@ня д]лянкою

державно!реестац!тдоговоРу оРнди.

з чуцтвською районною

приступ'т' п;сля

з.з. виконуват! обов'язк! землекорисцвача випов;дяо до вимог стап; 96
земельног0 кодексу уча1яй.

4. контроль и виконаян9м ро]поРядження зшишф за собою'

першпй з!ступяпк головп
райояно! дер*!в!от ддм|п1страц!| вАРяш[нов


