
чугу|вськА РАйон}{А дР'{Ав!{А Адм1н!стРАц1я
хАРк|всько| оБ.]1Аст|

РозпоРяд)|{!]ння

|1ро затверд'кення

9уц!ъ

[ехп!чно|
дощгментац1! !з землеустропо щодо
встановлення меяс земельно! д!лянкп
.|Ф 293 (невитребуваний пай) в натур1
(на м|сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробни штва !з
земе.тпь реформованого ксп,(укРа!ъа))
на територ!! 1!1осьпан!всько! с!льсько!
ради {уц1'вського району &рк!всько!
област! за ме)ками населеного пу!||оу
для ||ода.,|ь|цого шадапня в орецду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра|ни <|[ро м!сцев! державн[
адм|н|сщац1|>, статтями 5' 11' 13 3акону !кра!ни <<|1ро порядок вид1ленвя в

нацр1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>'
статтями 22,25,5 5 3акону }кра|ни <|{ро землеусщ1й>>, статгями \7 , 22' 9з, \22,

розд!лом { |{ерех!дних |1олохень 3емельного кодексу укра!ъи' постаново}о
|{аб|нец й1н1ср1в !ща!ни в1д 24.01.2000 !т{э 119 <|1ро затвердження |{орядку

реесрац|! договор|в оренди земельно] частки (пато)>' 9казом |{резидента
}кра|ни в[д 0з-\2.\999 !'Ф \529/99 <|!ро нев[дк-г:адн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки') та розг'!янув:пи заяву |!А1
<йосьпан|вське>> в1д 28.10.2014 л! 146 про затверд)кення 1ехн|чно]
документац1| |з землеустрото щодо встановлен|'{ ме)!( земельно! д|'лянки 1\! 293
(невитребуваний пай) в нацр| (на м|сцевост|) д:1'1 веден!б{ товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого {(€|{ <!кра!на>
на територ!| йосьпан|всько] с|льськот ради чуц]ъського району {арк!всько!
област| за мелсами населеного пункц для пода.'1ь1цого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну докртентац[*о !з землеусщо;о щодо встанов.]!ен}1я

меж земельно| д[лянки '}[р 293 (невищебуваний пай) в натур[ (на м1сцевост1) дгя
ведення товарного с|льськогосподарського вир6бництва 1з земель

реформованого 1{(|1 <9кра!но на територ!| йосьпан|всько] с!льсько! раАи
9уц!вського району {арк1всько| област1 за ме)ками населеного пункту д,ш!
под:}ль1пого наданн'1 в оренд/.
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2.11адати |[А1 <<йосьпан1вське) в оренд.' земельну д|лянку ш9 293
(невищебуваний пай) для веден|{'1 товарного сйьськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1(€|[ <9кра!но на територ||
йосьпан|всько! с[льсько] ради {уц!воького району !,арк|всько! област! за
межами населеного пункц площето 6,0645 га, кадастровий номер
6325485500:02:000:1485, до моменту отрим:1нн'1 в.]1асником ц!с| земельно|
д|лянки св1доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б]ль:це н1ж на
10 рок|в.

3. |1А1 <<\4осьлан1вське> зобов'язане:
3.1.9класти догов[р оренди на земельну д1.пянку з {уц1вськото районного

державноло адм|н|страц1ело.
3.2. ,{о користуванття земельно|о д1']1,{нко|о приступити п1с.'1'{

дер)кавно1 рессщацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвата в!дпов1дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу ){'ща!ни.
4. 1{онщоль за виконанням розпорядження за.]1и11|:1к) за собото.

[1ер:ший засц.'пник голови
районно! дерлсавно| адм!н!страц1| .к. вАР}кш'!нов


