
1гугу[вськА РАйон[{А дшРт{АвнА Адп1!н!стРАц1я
хАРк!вськот оБлАст!

РозпоРяд}{Бння
|'-/ ";:: а)? уа:а ш" 2?///---------------- /

||ро затверд'кення

9уц1'в

?ехн1чно!
дочгментац1! !з землеустропо ::!одо
встановлення мелс земельно! д!лянкц
.|& 345 (невитребуваний пай) в натур!
(па м!сцевост!) для веде||шя товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого [(€|| <<){'кра!на>>

на територ!! Р|осьпан!всько! с!льсько!
ради 9уц1вського району &рк|всько|
област| за ме:!(амп населеного пункту
для подаль|||ого наданця в оренду

1{ер1понись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м|сцев1 державн[
адм1н!срац!1>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид!лен::я в
натур! (на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельн!{х насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону укра!ни (про землеуср|й>, статтями 11'22'9з'122'
розд|лом [ |{ерех[дних |!оло>кень 3емельноло кодексу }ща|ни, постановок)
1{аб|нец \4|н|стр1в 9кра!ни в1д 24.01.2000 !т[э 1 19 <|!ро затвердження п'р"дф
реесрац[| договор|в оренди земельно! частки (пало)>, !казом |1резидента
!кра|ни в1д оз'12.|999 ]'{у |529199 <<|1ро нев1дк,тадн| заходи щодо прискорен1]я

рефорплування аграрного сектора економ1ки> та розг.'1яг{увлли заяву |{А1
<<йосьпан!вське>> в|д 30.10.20]4 ]:гр 40 про затвердтсення 1ехн|зно| докртентац||
|з землеусщого щодо встановлення меж земельно] д|лянки [я 345
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|оцевост1) д.]1я веденн'{ товарного
с!льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€|{ <!кра!но>
на територ[1 йосьпан1всько] с!льсько! ради чуц!ъського району )(арк|всько!
област1 за мех<ами населеного пункту для подапь1|]ого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн[нну докртентац1:о |з землеустро;о щодо встанов.]!ення
меж земельно| д1;тянки ,}[р 345 (невиребуваний пай) в н1цр1 (на м|сцевост!) дтя
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{€[[ <9кра!но на територ|| йосьпан1всько! с|льсько! рали
9уцг!вського району {арк|всько| област| за ме)ками населеного тг},!{кту для
подаль1]]ого надання в оренду.
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2. Аадати |[А1 <,<\4осьпан1вське) в оренду земельну д1лянку }ге 345
(невищебуваний пай) Аля веден1'{ товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|1 <}кра1но на територ||
йосьпан|всько| с|льсько| ради 1{уц1вського району {арк|всько| област1 за
межа.}1и населеного щ.нкту !1лоще|о 6'0648 |&, кадастровий номер
6325485500:02:000:1504, до моменту отримання власником ц|с! земельно!
д1лянки св!доцтва про право власност| на нер}'хоме майно, але не б|льтце н|хс на
10 рок|в.

3. |1А1 <<1!1осьпан1вське>> зобов'язане:
3.1.9к.ттасти догов|р оренди на земельну д|лянку з {уц!вськото рйонното

дерхсавното адм!н|сщац1сто.
3.2. !о корист1вангш земельно}о д!лянкою приступиги п|с.лш

дертсавно! ресстрац[! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвата в1дпов1дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу 9кра|ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення залитпа|о за собото'

|1ерлпий заступпцк голов!!
раио||цо! дер?кавно| адм!н|страц|!


