
чугу[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм!н[стРА|ця
хАРк|всько[ оБлАст!

РозпоРяд){(вння

{'/,:у:с,р::-ааз*/а2суц чуц!ъ у{р ///

|!ро затверд2!{ецця [ехн!чно!
документац!! !з землеустро:о шоАо
вста[|овле!|||я ме;к земельно1 дйянкп
!\} 19 (невитребуваппй пай) в натур! (на
м|сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого [(€!! <<}кра1'на>>

на територ!! 1!1осьпан!всько! сйьсько!
радп 9уц|'вського району &рк!всько|
област! за ме:.(ами населеного ||ункту
для !!одаль[цого цадан||я в оренду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м1сцев! державн|
адм1н|срац|!>>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<||ро порядок вид1ленття в
натур1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок в.гтасникам земельних тасток (па{в)>,

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

розд|лом )( |1ерех1дних полохень 3емельного кодексу укра'ни, поста}ново|о
|{аб|нец й1н1стр|в }ща!ни в1д 24.01.2000 !т|о 119 <|1ро затвердження |!орядку

реесрац|| договор|в оренди земельно| частки (па:о)>, !казом |!резидента
!кра!ни в1д оз.\2.\999 ]'Ф 1529/99 <[|ро нев|дк-гтадн1 заходи щодо прискорення

рефорпцъання аграрного сектора економ1ки> та розг',ш]нувтпи заяву ||А1
<<йосьпан|вське>> в1д 28.10.2014 ']ч[р 153 про затвердження 1ехн|чно|
документац1! |з зем-лтеусроло щодо встановлення меж земельно! д[;тянки }'[о 19

(невищебуваний пай) в натур[ (на м1сцевост|) д.]|.,{ веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого (€|{ <!кра|но>
на територ!| йосьпан|всько] с|льськот ради чуц]всько!о району {,арк1всько1
област| за ме>ками населеного пункц для подаль!цого надан1]'{ в оренду;

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|го |з землеустрою щодо встановленн,{
меж земельно| д|лянки .}ч[р 19 (невиребуваний лай) в нацр| (на м|сцевост1) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1{€|{ <9кра!но> на територ1! йосьпан!всько| с1льсько| рали
{уц|вського району {арк!всько| област1 за межами населеного пункц для
пода',]ь1!]ого надання в оренду.



2

2' 11адати |1А1 <<йосьпан!всъке>> в оренду земельну д|лянку }[э 19
(невитребуваний пай) д!!5 ведення товарвого сйьськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|{ к!кра!но> на територ|{
йосьпан!всько1 с|льсько! ради 9уц!вського району {арк|всько| област1 за
ме)ками населеного щ/нкц площе!о 5,8517 [&, кадасровий номер
6325485500:02:000:1482, до моменц.' оц)имання власником ц|е! земельно!
д1лянки св|доцтва про право в;]асност1 на нер}хоме майно, але не бйьтпе н1яс на
!0 рок!в.

3. |[А1 <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3. 1. !класти догов1р оренди на земельну д1лянку з 9уфвськото районно1о

дерхсавного адм|н1страц1сто.
3.2. !,о користувангш '}емельною д|лянко:о прис']упити л|с,тя

дер>кавно! реесщац|| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки зе!1лекорисцвача в1длов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу уща!ъи.
4. 1(онтроль за виконан|] {м розпорядх{ен}{-,{ зш1и!ца]о за соболо.

[1ерп:пй заступник голови
районно1 дерэкавно1 адм1н1страц|| вАР)!{в!нов


