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документац1! !з землеустропо щодо
встанов''1ення метс земе.т:ьно| д!лянкп
)\} 330 1невитребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост!) для ведення товарпого
с|льськогосподарського виробнпцтва !з
земель реформовацого |(€!1 <<}кра!но>

на терптор![ 1!1осьпан!всько! сььсько!
ради чуц|ъського району )(арк!всько1
област| за ме;{им*; насе.,|епого пункц/
для ||одаль[шого |!адання в оРенду

{{ер1тониоь статтями 6, 13 3акону !кра!ни <||ро м|сцев| дер:кавн[

адм|н1сщац1}>, статтями 5, 11, 13 3акону !ща!ни <<||ро порядок вид!лення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земе']ьних насток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни (пРо землеустр|й>>, статтялли \7 '22'9з' 122'

розд1лом { |!ерех!дних |{оложень 3емельного кодексу !кра|ни' пост2!ново1о
(аб|нету й|н|сщ|в !кра!ни в|д 24.01.2000 !$ 119 <|!ро затвердх(ення |1орялч

реесщац|| договор|в оре}ци земельно! частки (па:о)>, 9казом |1резидента

}кра!ни в|д 0з.12.1999 !'{у 1529199 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ!ки) та розгля}увтпи заяву |1А1
<|у1осьпан|вське> в1д 19'1'1л.2014 1т{э 112 про затверд)кення 1ехн|чно|

докуиентац|! |з землеустрото щодо встановлення мек земельно! д1ттянки !т[э 330
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) для ведення товарного

с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€|1 к}кра!на>

на територ|! йосьпан|всько] сььськот ради чуц1ъського району {арк|всько|

област1 за межами населеного пункц д.'1я под:1пь1пого надан!1я в оренд/:
1. 3атвердити 1ехн1нну доь3ментац!то !з землеусро:о щодо вста.1;овлення

меж земельно| д|лянки .}',{! 330 (невитребуваний пай) в нацр| (на м!сцевост1) Аля

ведення товарного с1льськогосподарського лиробництва 1з земель

реформованого !{€|1 <}кра1на> на територ|т йосьпан1всько| с1льсько! раАи
9уц!вського району {арк1вськот област| за ме)ками населецого пункц д1я
под:}пь1]]ого надання в оренду.
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2.Ёадати |1А1 <<йосьпан|вське)) в оренду земельну д1лянку !:[э 330
(невищебуваний пай) лля веден|ш{ товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|{ <}кра!ны на територп
мосьпан|вськот с|льсько] ради 9уц!вського району !арк!всько! област! за
межами насепеного пункту ггтощето 6,0632 [?, кадасровий номер
6325485500:02:000:1484, до моменту ощимання власником ц|с| земельно!

д1лянки свйоцтва про право власност! на нерухоме майно' ате не б|льп:е н!х на
10 рок|в.

3. |1А1 <<йооьпан|вське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов!р оренди на земельну д|пянку з 9уц|вськото райовното

дер)кавно|о адм1н1страц1е|о'
3.2. {о корисцвання земельно|о дйянкото прист)т|ити п1сля

дерхавно1 реесщац11 договору оренди.
3.3.8икотцъати обов'язки землекористувана в|дпов|дно до вимог статт| 9б

3емельного кодексу !ща|ни.
4. |{онщоль за виконанням розпорядження пок.]1асти на пер!пого

засц/пника голови районно! дерхавно| адм|н1ощац|! 8архсе!нова 1Ф.1{'

2
3аступникголови районно1 .а'/ээ----'-т
дерэкавно! адм|н!страц|! <-'е7- в.в. коРостш,льов


