
ч}туьськА РАйошА двРя(АвнА А'щ||н|стРА]ця

хАРк1всько! оБ.'!Аст1

Р о зп оРядж вння

9уц1ъ

[ехн]чно!

]\ъ 6р
!1ро затверд?|(ення
докумештац|| !3 землеустрою щодо
встановлепня меяс земельно! дйянки
1{э 329 (невитребуваний пай) в ватур1
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого 1(€!1 <<}кра1'на>>

на територ!| йосьпан!всько| с!льсько1

ради 9уц!'вського району )(арк!всько!
област! за ме'(ами населецого пункту
для !|одаль[|]ого надання в оренду

1{ер1+ониоь статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|!ро м|сцев| державн1
адм!н1сщац|!>, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща{ни ((про порядок видйен+:я в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д!пянок влаоникам земельг{их насток (па!в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !кра|ни <<|1ро землеуотр|й>>, статтями |7 
' 
22' 9з ' \22'

розд|лом { |1ерех|дних |1оложень 3емельного кодексу !кра!ни' поста|]1овою
(аб|нету й|н|сщ1в 9кра!ни в1д 24'0\.2000 !т[э 119 <|1ро затверд)кення поРядку

ресстрац|| договор|в оренди земельнот частки (па}о)), !казом |1резидента

9кра!ни в|д 0з-|2.1999 ]'{у 1529199 <|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн.,{

рефорпцъання аграрного сектора економ1кш) та розгля1ц/впли заяву |[А1
<йосьпан1воьке>> в1д 22.10.2014 ]'{р 119 про затвердження 1ехн|чно]

дочментш1|! 1з землеусщото щодо встановленн.,{ меж земельно| д|лянки ]'{д 329
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевоот|) д.]ш{ ведення товарного
с[льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€|1 <}кра!на>

на територ1! йосьпан1всько! с|льсько] ради чуцтвського району {арк|всько!
обпаст1 за межами населеного пункту д''1'{ под:1ль1цого надання в оренду:

1. 3атверлити ?ехн|нну докумевтац!то 1з землеустрою щодо встановлен|'{
меж земельнот д|лянки ]ч[в 329 (невищебуваний пай) в нац?| (на м1сцевост|) лля
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва [з земель

реформованого (€|! <!кра|ны на територ!| йосьпан!всько! с[льсько! раАи
чуц!вського району !,арк!всько] област! за мет(а}.1и населеного пункту дпя
подаль|пого надання в оренду.
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2.|1адати |]А1 <<\4осьпан|вське) в оренду земельну д!лянку 3т[э 329
(невиребуваний пай) для ведення товарного сйьськогооподарського
виробництва !з земель реформованого 1{6|{ <9ща!но на територ1'1

йооьпан1всько] о[льсько| ради чуц]ъського району {арк!всько| област| за
межами населеного пункц/ площек) 6'06з2 [&, кадасщовий номер
6325483300:02:000:1463, до моменту отримання влаоником ц!€т земельнот

д|лянки св!доцтва про право впасност| на нер1о<оме майно, але не б1пьп.те н|х на
10 рок|в.

3. |{А[ <<йосьпан1вське>> зобов'язане:
3.1.9к;тасти логов|р оренди на земе',]ьну д!лянку з 9уц!всько*о районното

дерясавното адм|н!сщап|ето.
3.2.,{окорисцвання земельно}о д1пянко1о

дерх<авно! реесрац|! договору оренди.
присцпити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвава в|дпов1дно до вимог статт[ 96
3емельного кодексу укра!ъи.

4. 1(онроль за виконанн'{м розпорядх(ення з:1пи!п:1!о за собото.

11ерп:ий засц.!|ццк голови
районпо! дерэкавно! адм1н!страц!! вАРт{в'|яов


