
про затверд'кення

чугу!вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм|шстРАц1я
хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРяд){{шння

9уц!в

?ехн!чно|

!& ///

документац1| !з землеуегроло щодо
встанов.'|ення мелс земельно| д1лянкц
;\ 334 (невитребуваний пай) в натур!
(на м|сцевост|) для веденця товарного
с!льськогоеподарського виробнпцтва !з
земель реформованого !(€[1 (укра!на>
на територ!| 1![осьпан!всько! с!льсько!
ради 9угу!вського райопу &рк|всько|
област! за ме'ками населеного пун!(т
для ||одаль|цого цадацня в орепду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни к|1ро м1сшев! державн1
адм!н!срац1Б, статтями 5' 11, 13 3акону 9кра'1ни (про порядок вид1лешня в
натур1 (на м1сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних тасток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <[1ро землеусщ|й>>, статгями |7'22'93' \22'
розд!лом { |[ерех1дних |{оложень 3емельного кодексу }кра|ни, постаново|о
1{а6|нету й!н|стр!в !кра!ни в!д 24.01.20о0 !т[э 119 <|1ро затверд)кення |{орядку

рессщац|| договор1в оренди земельно] частки (пато)>, 9казом |{резидента
}кра'1ни в1д 03'12.1999 ]ч[р 1529/99 <[|ро нев[дкладн| заходи щодо прискорення

рефоргтування ащарного сектора економ|ки> та розг:1янувтлли заяву |1А1
<<йосьпан1вське>> в1д 28.10.2014 ]т[р 154 про затвердження 1ехл1чно]

докуиентац|| |з землеустрого щодо встановленв'{ мех( земельно! д!лянки }'[э 334
(невищебуваний пай) в натур1 (на м|сцевост1) д;ш{ веденн'{ товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€|{ <}кра!но>
на територ1| йосьпан|всько] с1льсько1 ради 9уц|вського району !,арк1всько|
област1 за ме:ками населеного пункту для подаль1!1ого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехл|нну докртенташ1го !з землеустрото 1цодо встанов.]!ення
меж земельно! д|лянки .]ч[р 334 (невищебуваний пай) в нат}р[ (на м1сцевост1) для
веден}'{ товарного с1льоькогосподарського вир6бництва 1з земель

реформованого 1([|{ <9кра|но на територ1| йосьпан!всько| с1льсько! ради
9уц!вського району 1арк|всько| област1 за ме)ками населеного ттг{кту для
под:}ль1пого наданн'1 в оренду.



2

2' |1адати |1А! <<йосьпан!вське)) в оренду земельну л!.тгянку 3\го 334
(невитребуваний пай) дл\ веденвя товарного с1льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого (€|| <9кра|но> на територ|!
йосьпан!всько! с|льсько! ради 9уц!вського району {арк1всько! област1 за
ме)ками населеного щ/н|{ц площе1о 6'0632 [8, кадастровий номер
6325485500:02:000:1483, до моменц отиманн'{ власником ц|е| земельно]

д!лянки св|доцтва про право власност| на нерр<оме майно, а-пе не б1льтпе н!ж на
!0 рок|в.

3. |{А1 <<йосьпан|вське> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д1лянку з 9угу!вською районно[о

дертсавното адм|н1страц1сто.
3.2.,{окористуванл:я земельно|о

державно! реестрац|| договору оренди.
д1лянко|о

3.3.8иконувати обов'язки зем.гтекористувана в1дпов1дно до вимог статт1 96
3емельного кодексу )/кра!ни.

4. 1{онтроль за виконанн'1м розпоряд)кення зали!!1ак) за собото.

11ерлший заступпцк голов!!
районно! дерясавно! адм!н!страц1! вАР)кв|нов

приступити п1с]1я


