
чугу[вськА РАйо[т|{А двРяивнА Адм1н|стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст[
РозпоРяд)1(Бння

|1ро 3атвердя(ення

9уц1ъ

[ехн|чпо!
документац!! !з землеустроло щодо
встаповлення мелс земельно| д1лянки
!\! 332 1невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого [{€|1 <ёкра!'на>
на територ!! йосьпан|всько! с|льсько|
радп {уц!вського району &рк!всько!
област! за ме'(амп населеного ||ункц
для подаль!шого надацня в оре[|ду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|1ро м!сцев| дер:кавн1
адм|н|сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра1тти <|{ро порядок вид!ленття в
нацр1 (на м|сцевост|) земельних д|;тянок власникам земельн!о( насток (па1в)>,

статтями 22,25, 55 3акощг 9кра!ни <||ро землеусщ1й>, статтями 11 
' 
22' 93 ' |22'

розд1лом { ||ерех|дних ||олохсень 3емельного кодексу !ща!ни' постановою
(аб[нец й|н|стр|в }ща|ни в1д 24'0|.200о )\! 119 <||ро затвердх(ен1{'{ порядку

реестрац1| договор|в оренди земельно! настки (пато)>, }казом |1резидента
9кра!ни в1д 0з.12.|9993х|ц 1529/99 <<|{ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

реформуванття аграрного оектора економ|ки> та розглянувтпи заяву |{А1
<<йосьпан1вське>> в[д 28.10.2014 ']тгэ 151 про затвердженн,{ 1ехн|чно]

документац1! 1з землеусщок) щодо встановлен!{'1 меж земельно! д1лянки ]'|р 332
(невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) д.'1;{ веден}{'| товарного
с!льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 1{€|| <!кра1но>
на територ|| йосьпан|всько] с|льсько] ради чуц]ъського району {арк|всько!
област| за ме>ками населеного пункц д.'|я подапь1пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац1:о |з землеусрото щодо встановпення
меж земельно! д1лянки !т[я 332 (невиче6уваний лай) в тртур1 (на м[сцевост|) лля
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|1 <9кра!но на територ|! йосьпан|всько| с|льсько{ рали
9уц!вського райо!ту харк1всько! област| за ме)ками населеного |гу{кц д]|я
подаль!11ого наданн,{ в оренд/.

!{, 2}



2

2.|1адати |1А1 <йосьпан|вське) в оренду земельну д|лянку }хгэ 332
(невищебуваний пай) д[\я веден1{'{ товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (украъа> на територ|!
йосьпан|воько| с|дьсько] ради 9уц!вського району )(арк|всько! област| за
ме}(ами населеного пункц плоцек) 6,0632 га' кадастовий номер
6325485500:02:000:1480, до моменту отримання власником ц1е| земельно|

д|лянки св1доцтва про право власност| на нерухоме майно, ате не б!льлпе н|х на
)0 рок|в.

3. |!А] <йосьпан1вське>> зобов'язане:
3.!. !класпи логов|р оренли на земельну д!.лшнку з

державното адм1н1сщац!сто.
3.2. {о корисцвання земельною д|лянко:о

державно| реестрац|| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки зем.ттекористувана в|дпов!дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу !ща'|ни.
4. (онроль за виконанн'1м розпоряд)кення зали1па}о за собо|о.

|1ерпшпй заступник головп
райопно[ дер:кавно! адм|н|страц|1 вАР)кв!нов

9угу|вськото районно}о

приступити п1сля


