
чуту!вськА рдйоннА дшР|(АвнА Аду!1н|стРАщя

хАРкшсько! оьлАст!
Р озпо Р яджшння

[1ро 3атвеРджсення

9уц|в

[ехн|чно|
документац|! |з землеустро!о '' |!цодо

встановлення ме}к земельно! д1лянки
л} |24 (невитребуваний пай) в натур1

(на м|сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з

3емель реформованого ксш <<}кра|на>>

на територ1! Р[осьпан|всько! с|льсько!

Ради 9уцБського району )(арк|всько!
област1 3а ме}ками населеного пункту
для подаль!шого надання в оренду

(ерутонись статтями 6, 13 3акону 9кра|ни 
-<|!ро 

м!сцев| дер>кавн|

адм|н|сщац!|>>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|[ро порядок вид|лення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д|лянок впасникам земельних часток (па|в)>,

отаттями 22,25,55 3акону }кра!ни <|!ро земпеустр|й>>, статтями |7 ,22' 9з 
', 

|22',

розд|пом )( ||ерех|дних |!олохсень 3емельного кодексу 9кра[ни' постаново}о

!&б|нету й!н!сщ|в'йкра!ни в[д 24.0|.2000 ]ч{р 119 <||ро затверд){(ення |[орядку

р...щ'ц1т договор|в оренди земельно] частки (пато)>>, }казом |1резидента

т*рй" в|д 03.|2.э'ууу ]ф 1529199 <|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефор'шування ащарного сектора економ|ки> та розгпянув]ци заяву 11Ат

<<}у1осьпан|вське>> в!д ээ.то.эот,ц ]ч{ч 121 про затверд)кення 1ехн|чно]

документац|] !з землеусщото щодо встановлення меж земельно| д|лянки ]ч|ч 124

(не!ище6уваний '''й1 
в нацр| (на м|сцевост|) для ведення товарного

с!льського..''дф."''.' виробництва !з земель реформованого ксп к!кра|на>

на територ|! }м1осьпан!всько] с!льсько[ ради 9уц!вського району {арк!всько|

област! за ме}ками населеного пункц д]ш{ под€}ль1пого надання в оренду:

1. 3атвер д'1ти1ехн|нну д'йр,."'ац!то |з землеустро1о щодо встановпення

мех( земельно] д|лянки ш т?+ (нЁвитребуванийпай) в нацр| (на м|сцевост|) для

ведення товарного . с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого ксп <<9кра!но> '' '"р"'ор|! 
йось*ан|всько| с|льсько| ради

нуу"."кого району )(арк[всько| област| за мех{ами населеного тункц для

подаль|шого наданн'{ в оренду.

л} #/



2

2.||адати г1Ат <<йосьпан|вське>> в оренду земельну д|лянку ]\9 124
(невитре6уваний пай) для веденн'1 товарного с|льськогосподарського
виробництва |з 3емель реформованого ксп <<)/кра!но> на територ||
&1осьпан|всько| с|льсько] Ради 9уц!вського району )(арк|всько| област! за
ме)ками населеного пункту площе1о 5,8505 [4, кадасщовий номер
63254взз00:02:000:|465, до моменту отримання власником ц|е| земельно|

д|лянки св|доцтва про право власност! на нерухоме майно' але не б|льтше н|х< на
10 рок!в.

3. г]Ат <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1. }класти догов!р оренди на земельну д!лянку з {уц|всько}о районното

дер}кавно}о адм!н|страц!ето .

3.2. ,{о користування
дер)кавно| ресстрац[? договору оренди.

3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог статт| 9б

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кенн'1 з€!пи1ша}о за собото.

[1ершл пй 3аступник голови
районно! держ(авно! адм1н1страц1! }о.к. вАРжш!нов

|земельно}о д1лянко}о приступит|4 п1сля


