
чугу|вськА РАйоннА д!,Р)кАвнА Адм!н|стРАщя
хАРк!всько[ оБлАст|

Р озп оРяд)|{ в ння

!1ро затверд'кеп||я

{уц|в

[ехн!чно!
док7ментац!! |з землеустрого шоло
встановлення ме:к земельно! д|пянкп
}& 14 (невитребувапий пай) в натур! (на
м!сцевосг!) для ведепня товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
земоть реформованого |(([|<<9кра!на>>
на територ1! 1!1осьпан!всько! с1льсько|
ради {уц!вського району )(арк!всько|
област! за мея(ами населеного пун!(гу
для пода.]|ь[|!ого надання в орешду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни к|{ро м!сцев| державн|
адм!н|сщац[!>, статтями 5, 11' 13 3акону 9кра!ни (<про порядок вид1лення в

натур| (на м|сцевост1) земельних д|.тлянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <|1ро землеусщ|й>' статтями \7 

' 
22,9з ' 122'

розд|лом { |!ерех1дних |{оложень 3емельного кодексу }кра!ни, постановор
(аб|нец й|н|стр|в 9кра!ни в|д 24.01.2000 |т|э 119 <|!ро затверджен}'{ порядку
рессщац|| договор|в оренди земельно| частки (пало)>, }казом |!резидента
9кра|ни в|д 0з.1'2.|999 !'Ф 1'529199 <|1ро нев1дк-гтадн1 заходи щодо прискорен}{я

реформування ащарного сектора економ1ки) та розг',1'|нрп!и заяву пАт
<<1!1осьпан1вське>> в1д 28.10.2014 ]х[ч 152 про затвердх(ен}1я 1ехн|чно|
документац1| !з землеусро-то щодо встановлення ме)к земельнот д1лянки ]'[д 14
(невищебуваний пай) в нат1р| (на м|сцевост|) д.]ш{ ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|{ <}кра!но>
на територ|| йосьпан1всько] с1льсько| ради чуц]вського району {арк|всько|
област! за межами населеного пункц д.]ш1 подаль1пого наданвя в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну документац|то !з землеустрото щодо встановпення
мех земельно! д|лянки ].[р 14 (невищебуваний лай) в нацр| (на м1сцевост1) дтя
ведення товарного с[льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|! <!кра!но> на територ1| йосьпан|всько] с|льсько! раАи
9уц!вського району {арк1всько| област! за ме)!{ами населеного пункту д|я
подаль|цого надан!{'{ в оренду.
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2. Аадати |1А1 <<йосьпан|вське>> в оренду земельну д|лянку ш9 14

(невитребуваний пай) д[\я ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1([|1 <!кра!но> на територ|!

\4осьпан|всько| с1льсько1 ради 1{уц!вського району {арк|всько| област| за

ме)ка|]\{и населеного пункц/ площе|о 5'8517 га, кадастровий номер
6325485500:02:000:1481, до моменту отриман!{'{ власником ц!с| земельно1

д1лянки св]доцтва про право в]тасност] на нерухоме майно, але не б|льше н!ж на
!0 рок!в.

3. |{А1 <йосьпан1вське> зобов'язане:
3.1.9класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вською районного

державно*о адм1н!сщац|ето.
3.2. ,{о користувангтя земельно1о д1''ш{нко}о присцпити п1с]ш{

дерй(авно1 реестрац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. !{онтроль за виконанням розпорядженн'1 з:ш1и!ца!о за собото.

|1ер:ший засц.'ппик голов!|

районно! дер:кавно1 адм|н!страц1! к).к.вАР}ш'тнов


