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11ро 3атверд'(ення

{уц!в

[ехн!чно!
доп9мептац!! !з землеустропо п4оАо
встановлення ме:к земельно| д1лянки
)\! 95 (невитребуваний пай) в натур| (на
м!сцевост!) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого (€[1 (<укра!ъа>

па терштор!! ]!1осьпац!всько! сйьсько!
рали 9уц1вського району )(а рк!всько|
област! за ме)ками насе.'!еного пункту
для подаль[||ого надання в оренду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев! державн|
адм|н|срац|!>, отаттями 5, 11, 13 3акону )/кра!ни <|[ро порядок вид|ленття в
нацр1 (на м|сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25,55 3акону 9ща'1ни <|[ро землеусщ[й>, статтями !7 
' 
22,9з' 122'

роздйом ! |[ерех|дних |[оложень 3емельного кодексу 9кра}ни' постаповок)
1{аб|нету й1н|отр1в 9кра!ни в1д 24.01.2000 3х[з 119 <|1ро затвердження |1орялк}

реестрац|1 договор|в оренди земельнот настки (пато)>, }казом ||резидента
}ща!ни в|д 0з.|2.1999 !'{у 1529199 <<|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн.,{

рефорпцъант:я аграрного сектора економ|ки) та розглящ/втши заяву |!А1
<йосьпан!вське>> в|д 22.10.2014 [р 118 про затверд)кенття 1ехн|чно]

документац|! |з землеустрото щодо вотанов]]ен|#{ мет( земельно! д1]тянки .$э 95

(невищебраний пай) в натур| (на м|сцевост1) для веденн.'1 товарного
с1льськогосподарського виробництва !з земель реформованого (€|{ <!ща'1на>

на територ1! \:1осьпан!всько] о[льсько] ради 9уц!вського району [арк!всько|
област1 за мехсами населеного пункц д;ш{ пода]1ь11]ого наданн'{ в оренду;

1. 3атверАити 1ехн|нну докрсентац|:о !з землеустрото щодо встанов.]1ення

мея< земельно] дйянки ф 95 (невитребуваний пай) в нацр1 1на м!оцевост|) для
веденн]1 товарного .|,"",''-й'л.р."*'.' "ф'6й"ш'", !з земель

реформованого 1((|{ <9кра!но на територ|| йооьпан|всько] с|льоько! рали
9уц|вського району [арк|всько] област1 за мехами населеного пункц д.)!я

подаль1]]ого надання в оренду.
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2. |1адати ||А[ <йосьпан]вське)) в оренду земельну дйянч 3х[э 95
(невитребуваний пай) д;тя ведент{я товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|{ <}кра!ны на територ11

1у1осьпан|всько] с|льсько] ради 9уц!воького району {арк|всько! област! за

межами населеного тту1{кц площе|о 6,6644 га' кадаоровий номер
6325483300:02:00 0:1462, до моменту отриманн'1 власником ц|е1 земельнот

д!лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б!льтше н!ж на
10 рок1в.

3. |1А1 <<йосьпан!вське>> зобов'язане:

державнок) адм1н1страц1ею.
3.2.,{окорисцванття земельнок) д1лянкото

дертсавно| рееощац!| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача вйпов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу уща]ни.
4. (онщоль за виконанням розпорядження зали1]]а]о за собото.

11ерлпий заступник голови
районно! дерясавно! адм|н!страц|! к. вАР){(ш,|нов

3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з {уц!вськото районното

присцпити п1с.]ш{


