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РозпоРяджв,ння

х" ,|'6/
пР'
до[тмевпц!т |з }емлеустрою щодо

м.ж земольво'[ д|лявк'
п!13в (нсвпре6увдпий пдй) в я!туР{
(па м!сцевост|) для ведеяяя товаряо.о
сшьськогосподдрського в'!робя'цтва ь
земель РфоРмовд|!оФ ксп <Рос!я' п,
тсрятор;-1 з' Рожпеясько-1 с!л ьсько| рдди
чугу!ъського р.йону х'рк!всько-1
обл!Ф! за м*дмп пдселе||ого пувкц
для подальшого я'ддвня в оренду

кер}ючись статгями 6. !з зшону уца!ъ! (пРо м!сцев; деРхавн,
а,1м;н!сРац!]_. сгапчм/ 5. |!' ].]']мон, )кРа]'ни.'пРо пор9док ви!й;ння вна)р' (яа !'с!евос1!) ]емельни\ д!л'нок ч6( !ок (па]в]-,
статгями 22' 25 

' 
5 5 закону укРа]ъп <пР землеусФ;й >' стапям9 |1 . 22, 6з, \'2'

Розд;лом х пеРехйяпх полохеяь земельно.о кодексу укра|яи' постаноюю
ка6;яец м;я;стр;в укра!ни в;д 24.01.2000 ш9 119 <про зав;рджеявя порядку
РеесФац!]. доювор;в оре!.цп земельно| 

'астки 1'"й1,. тй'" пр".й"-1,
укРа1ни в;д 01.]2 !ооо ,ф ]52о оо |про нев;лша'н! ,*'', '''' 'рй.*'р",,"реФоРму@н4 економ;@" та ро!шцвши 1а'в} псп_,аРоънлнське- в;д 22.]0.20.4 }'[9 ]5 про ,а!вердхенш гех н'чно_1 до\.} ;ентац;1!з землеустою щодо вставошенн' меж земельяо.] д!лянк' ш9 1з8(невитебува!ий лай) в яацр! (на м;сцевост!) для веденв{ товаРяог0
с'льськотосподарського в!робяицва ]:) земель реформованоф ксп <Рос]0 на
!еритоР!| ]арожнен(ько] с:льсько1 ради чу;1;ского Район) харь;всько]

ного пунп) д/м пода,,ошою на!шн4 в оренду:
|' затвеРдпти теш;чну докуменвц1ю ;з зсм,еустрою щодо встаяошенял

мех земельно| д|лянкл л9 1з8 (яевите6уваний пай) в натур; (на м1сцевост;)лля
с;льсь''о!осподарсько!о виЁобнлц!ва ;] земель

рефо!мф6ною ксп -Рос;я_ на !ери1ор;-1 }аРожненсько! с|льсььо| радич)о!всько.о район) хаРЁвсььо_1 об1ас1| 
'а 

мехши ча!еленого щнкц для
лодцьшого надаяня в оРевду,



2

2. надати псп <зарожнянське) в оренду земелъяу д;лянку х!]з8
(невитреб)мний пай) для ведсння юв3рного !|льсько!оспо!аРсько,о
виро6ницгва ;з земель реформошого кст1 <Рос;0 яа терифр;| заРохвеясько]
о1люько] Ради чуц|вською району харк!всько| облФт! за мехам! нафлеяого
лунг9 площею 7'з499 га. кадастовпй вомеР 6325483]00:05:000:015|' до
!оменту отимаяня власником !];с| }емельно. д;1янки свьо!тва про право
вл!сяост1 на неРухоме майво' ше не б!льще я1х на 10 рок;в.

3' псп <заРохшпське> зобов'язане:
з . | ' ушасш догов|р оревдп ва земельву д!пяк7 з чуц]ъською райовяою

дерхавною адм!н!стац]сю'

3.з. виконувати о6овязки землекористувача в!дпов!дяо до вимог статг] 96
земельного кодексу у[?а!ъ!.

4' когФоль за в!хояаяш розпорядхеяш залишаю за со6ою.

першпй }аступяпк голов|!
райопно1 державво'| адм|н!страц|| вАРжв1нов


