
чугу[вськА РАйон!{А двР)!ивнА Адмш|стРАцш{
хАРк!всько! оБлАст[
РозпоРяд)!{в,ння
,11// х, #]

!1ро затверд'(енпя
дочгментац1! !з землеустропо шлодо

встановлення метс земельно! дйянки
.}[э 283 (невитребуваний пай) в нацр1
(па м1сцевост!) для веденшя товарного
с|льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого !(6|! <)['кра1'на>
ша терптор!1 ]![осьпап!всько1 сйьсько!
рали 9уц|вського району [арк!всько|
област! за ме'(ам!! цаселе||ого !|ункту
для подаль|||ого надання в оренду

!{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|!ро м!сцев| державн|
адм1н|сщац1}, статтями 5' 11' 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок видйення в
натур| (на м1сцевост!) земельних д|_ггянок власникам земельних насток (па!в)>,
статт ями 22, 25, 55 3акону !ща!ни <|{ро землеусщ|й>>, статтями 17' 22' 9з' 122'

розд|лом {, |{ерех1дних |{оло:кень 3емельного кодексу !кра1ни' постановою
1{аб1нету й|н|стр1в 9кра!ни в|д 24.0|-2000 ),1! 119 <|{ро затвердження |{орядку

реесщац[| договор!в оренди земельно| частки (пато)>, !казом |{резидента
!кра!ни в1д 03.|2.1999 !'{р \529/99 <<[{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорен}т'{

рефорпгування аграрного сектора економ!ки>) та розглящ/втли заяву ||А1
<<йосьпан1вське> в1д 28.10.20]4 л! 145 про затвердження ]ехн!чно|
докуиентац!! 1з зем-лтеусрото щодо встановлен}{'{ меж земельно| д|лянки ф 283
(невиреб1ъаний пай) в натур| (на м1сцевост|) д']1я ведення товарного
с[льськогосподарського виробництва |з земель реформованого !{€|{ <!кра!но>
на територ1| йосьпан|всько| с1льсько| ради 9уц!вського району {арк|всъко|
област1 за моками населеного пункту для подаль1]]ого наданн'{ в оренду:

1. 3атвердити ?ехн[нну дотсрлентац1то |з землеусрото щодо вст:1нов'!1ення
меж земельно| д1лянки ]т[р 283 (невитребуваний пай) в н9цр| (на м|сцевост[) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1(€|| <!ща!но на територ|! йосьпан|всько| с|льсько! ради
{угу1вського райощг !арк|всько| област| за меж:!^.{и населеного п}.нкт для
подаль|]]ого надання в оренду.
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2.|1адати |{А1 <<йосьпан|вське) в
(невитребуваний ||ай) для веден!'{

оренду земельну д|лянку }''{! 283
товарного с|льськогосподарського

виробництва |з земель реформованого |(€|[ <!кра!на> на територ||
йосьпан|всько1 с|льсько] ради 9уц|вського району {арк[всько! област| за
межами населеного пункц площето 6,0б45 [3, кадастровий номер
6325485500:02:000:1497, до моменту отримання власником ц1е| земельно]

д|лянки св|доцтва про право власност1 на нер1о<оме майно, але не б|льлде н|ж на
10 рок|в.

3. |1А1 <<йосьпан|вське> зобов'язане:
3.1.9класти догов[р оренди на земельну д|лянку з 9угу!вськото районното

державното адм|н1сщац!ело.
3.2. .{о користування земельно1о д1]ш1нко!о приступити п1сля

дер)кавно1 реесщацц договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ча!ни.
4. |{онтроль за виконанн'{м розпорядження за.]!и|цак) за собото.

11ерпший засцгпнпк голови
районно! дерясавно| адм!н!страш1! |о.к. вАРжш!нов


