
чугуьськА РАйоннА двРжАв|{А Адм!н!стРАц1я
хАРк!всько! оБ.,!Аст|

РозпоРяд}{(вння

!!ро затверд2!(е!||{я

9уц1в

[ехн!чно1
документац!! !з землеустропо шоАо
встановленця метс земельно1 дйянки
!\! 308 (невитребуваний пай) в натур!
(на м|сцевост!) для ведення товаР!|ого
с1льськогосподарського впробництва !з
земель реформованого 1(€!1 <<укратна)
на територ!! ]!1осьпан1всько| с1льсько!
ради чут!ъського району )(арк!всько?
област! за ме2кам!| насе.,|еного пун!сгу
для подадь|||ого надацця в оре!|ду

|{еру+отись статтями 6, 13 3акону укра!ъи (про м!сцев1 державн|
адм1н|сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид1леншя в
нацр1 (на м!сцевост|) земельних д!;лянок власникам земельвих насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <[1ро землеусщ1й>, статтями 17 

' 
22,9з, 122'

розд1лом { [|ерех|дних |{оло>кень 3емельного кодексу 9ща!ни' постаново!о
1&б|нету й!н!сщ1в 9кра!ни в|д 24.01.2о00 }хго 119 <|1ро затверд)кення порядку
реесщац|! договор1в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |!резидента
}кра!ни в|д 0з.12.1'999 ]Ф |529199 <[|ро нев|дкладн| заходи щодо приокорен}{'1

реформування аграрного сектора економ|ки> та розглянувлли заяву |А1
<<йосьпан1вське> в|д 30.10.2014 .]т{р 43 про затверд:кення 1ехн1нно! документац|!
!з землеусщото щодо встановлення меж земельно| д|лянки $с 308
(невиребуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) для ведення товарного
с[льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 1(€|{ <!кра!на>
на територ|| \,1осьпан|всько] с|льськот ради чуц!ъського району {,арк1всько|
област| за мет<ами населеного щ/нкц для подаль1пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документаш1+о |з землеустрото щодо встановлення
метс земельно| д1лянки ,}[р 308 (невищеб1ваний пай) в нат1р1 (на м|оцевост|) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого |{€|! <}кра!но> на територ|| йосьпан1всько| с|льсько! ради
9уц!вського району {арк1всько| област1 за мет(ами населеного !ункц для
подаль1цого надання в оренд/.



2

2.|1адати |1А1 <йосьпан|вське)) в оренду земельну д|.гтянку !\го 308
(невиребуваний пай) Аля ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого 1(€|| <}кра!но на територ1|

\4осьпан1всько| с1льсько| ради чуц|вського району {арк|всько! област| за
ме)к!!}.1и населеного пункту площето 4,2005 га, кадастровий номер

6325485500:02:000:1503, до моменц ощиманн'| власником ц|с! земельно]

д!лянки св|доцтва про право власност! на вер)хоме майно' !1ле не б1льпле н|тс на

|0 рок|в.
3. |]А1 <\4осьпан|вське>> зобов'язане:
3.1. }класти догов1р оренди на земельну д1:тянку з 9угу!вськото районною

дертсавного адм|н1сщац|ето.
з.2. до користування земельно!о д1лянкок) приступити п1с.]1я

державно! реесщац1| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. |{онщоль за виконанням розпорядження зали1па|о за собото.

|1ер:ший засц.пп!|к голови
районно| дерясавно! адм!н!страц!1 1о.к. вАР)|ш'!нов


