
чугутвськА РАйон1{А двв!ивнА Адм|н!стРАц1я
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяд)кшння

[|ро затверд)кення

{уц|в

]е*н!ч:ло!
документац|! |з 3емлеустро|о щодо
встановлення ме)к земельно! д!лянкп
.}[е 408 (невитребуваний пай) в натур1
(на м1сцевост|) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробништва ! ;

земе.лпь реформованого !(€!1 <)['кра|'на>
на терптор!! ]!1осьпан!всько| сиьсько|
радп чуц'|ъського району &рк|всько!
област| за ме2кам!| населеного пуцкту
для подаль!цого надацця в оренду

1(еруонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев1 державн|
адм[н1сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<[1ро порядок вид!лення в
нат1р| (на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25, 55 3акону !кра!ъи (про землеустр|й>>, статтями 11 ,22' 9з' |22'
роздйом { ||ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу !кра!ни, постановою
1{аб[нету й1н!ср!в }кра!ни в1д 24.0\.2000 }[э 119 <|{ро затвеРд)кен|ш1 г|орядф
реесщац|! договор1в оренди земельно! настки (пало)>, }казом |!резидента
!кра!ни в|д 0з.12.\999 ]{у |529199 <<|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'1

реформування аграрного сектора економ1ки) та розг.'1янувлли заяву |А!
<йосьпан|вське>> в!д 30.10.2014 ф 38 про затверАтсенття 1ехн|нно| документац||
1з землеустрото щодо встановлен}!,{ меж земельно| д1лянки }гэ 408
(невиребуваний пай) в нат1р[ (на м1сцевост|) д:1 { веденн,[ товарного
с!льськогосподарського виробництва !з земель реформованого 1{€|{ <}кра!на>
на територ!! йосьпан|всько] с|льсько! ради чуц!ъського району {арк1всько{
област| за ме:ками населеного пункту д:1я подаль!пого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн!нну докртевтац[о |з землеусщото щодо встанов',1ен}1я
меж земельно| д|;тянки ,]\! 408 (невищебуваний пай) в натш1 (на м1сцевост|) для
веденн'1 товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|{ <9кра!но на територ|1 йосьцан|всько] с|льсько| ради
1{угу!вського району !арк|всько| област| за ме)ками населеного пункту д']1'{

пода]]ь1]]ого надання в оренд/.
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2.|1адати |[А1 <йосьпан|вське) в оренф/ земельну д|.ттянку 3х[о 408
(невитребуваний лай) для веден|{'1 товарного с!льськогосподароького
виробництва 1з земель реформованого 1{€[1 к!кра!но> на територ||
йосьпан|всько| с1льсько] ради !{уц!вського району {арк1всько| област| за
межами населеного гункц площею 6,0135 га, кадастровий номер
6325485500:01:000:1509, до моменту отримання власником ц1е! земельно{

д1лянки св!доцтва про право власвост1 на нерухоме майно, але це б1льтле н1т< на
10 рок|в.

3. [1А1 <<йосьпан1вське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельщ/ д|лянц з 1{угу!вськото районното

державноло адм!н!страц1ело.
3.2. {о користування земельною д;лянкою присцпити п!с.тш

дерх<авно| реестрац1| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвата в1дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядден!{,{ зали1па|о за собото.

[{ ерпший засц/пн!|к головп
районно1 дерясавно! адм|н!стрдц!| вАРжш1нов


