
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адмш|стРАц|я
)цРк|всько| оБл^ст!

РозпоРяджЁння
чут1ъ !{" Ба1у, ?1 { 2?'/} /./ ///.,, 2,

про
документац;'| ь землеустрою щодо

мф земельяо1 д!ляпкв
л} 70 (певпребувавяй пай) в нацР! (яд
м!сцевоФ!) для в€деяяя товдрного
сшьськогосподарського в'робняцтва !з
земель реформов!яого ксп <Рос[0 я!
тер|!тоР!1 зарожп€псько! сиьсько1 Рдд'|чутъського райояу х!рк;всько1
о6ласт! за меж.амп я!селеного пу!!кт
для подальшо.о вдддян' в оР€вду

кер)ючкь стапями б. ]1 ]3кону укра]н/ _про м;сцев' лержавн|
адм]ью|вац|[_. с1ап1ми 5. 1. ]з закону ув"ани ^про порядоь вид]1енш в
пач"| (на йсцевост!) земельвих д!лянок шасяикам земельних часток (ла]ъ),,
статямя 22' 25' 55 закояу укРа!ъи (п!ю землеусФ1й>' с1аттям! |7.22, оз' !,2.
розд!лом х пеРех;дних полокень земельяого кодексу укРа1яи, постановою
ка6;нету м|н!сФ;в укрв|ни вш 24.0! 2000 ло !!9 .'про 

'атв;рдженРя пор'дку
ре'сФац;1 до,овор]в оРенди }емельРо1 частки (паю){. хка.ом презилейа
ура_1ни в;д 01.|2 |9оо л9 !)29о9 ''про невьк,1шн!."''ли ш'ло лрй."'р""ня
реФормування аграряого сектора економ!ки> та розглящвши зшву псп
<зарохмнськФ вй 22.10.20!4 ]т9 73 про затвеРдкення 1ехя1чно| докуйентзц!1

'з землеусФою цодо встаношеяня мех земельво.' д;ляяк! ]т9 70
(яев'требуван!й пай) в натР! (яа м!сцевост!) дш веденя' товарноф
с'льськогосподарського виро6я!цтва ;з земель рефоРмованого ксг1 (Рос!0 на
1еритоР;1 ]арожненсъко_1 с;льсь[о1 ради чуъ_1вського район) харк!вськот

ого п}нкг} !ля подФьшого на'аан4 в оРенд)|
!' затвердит! техн;чяу докумеятац;ю |з землеустрою щодо встаяовлевня

мех земельно! д!швки ф 70 (вев'щебРаний пай) в нацр1 (яа м'сцевост|) дляве!еян{ говарного с;ль.ько,оспод9рсько!о виРо6ниш!в6 ;1 1емель
р€форцовшого ксп "Рось- нв )еРи!ор!_1 ]арожненсько1 с;льсъьо-1 радичуц1|всько.о району хаРк]вськот област! за мекши васелеяого лункц для
подальшого вадавня в оревду'



2

2' надати псп (зарокяяяське' в ореяду земельн) д!мнку л970

(певитре6уванпй пай) дш ведення товаРяого о!льськотоспод'Рського

"!""о'|!й' ь !ечель реформован^го ксп 'Рос!я_ на 1 ери лог!т зарожненс ько1

"''"сь*'; 
р'ди чуо1всько!о район) харк;всьго] област'

й]-ц "]'й".- 
7'ло+ га,- кадастровпй ном€р 6з2548з]00:0]:000:0219' до

";** "'ои"*"я 
власн/коч ]]и] 

'емельно] 
л;ллнки (в;до!!вэ про право

-*"'.'' ". '.рц.". '"йно. 
але не б!льше н!ж на ]0 Рок;в

з' псп <зарожяянсьхе) зобов'язане:
].1' укласт; до.ов!р ореядп ва земельву д!шяку з чуц]всъкою Районною

державяою адм!н;страц!ею'
з.2. до кор!сцвання

дерхавво! ре€сФац!т договоРу
3.]. виконРати о6ов'язки

земельвого кодексу ущд|в''
земпекоРи(т}вача в;дповино до

4. конщоль за виконанням ро]пор{дхення зшишаю за собою.

перший !$сцпвик голови
р!йояяо1 дер*двно| !дм|п|стр!ц!] вАРж0,!нов


