
чугуьськА РАйоннА дпРт{АвнА Адм|н|стРАц|я

хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРяд){(вння
1|уц!в

[ехв1чцо!

м 6у{

!1ро 3атверд'(ення
докум€штацп |з 3емлеустРою щодо
встанов.,1ення меяс земельно| д|ляпки
}{! 295 (невштребуваний пай) в нацр!
(на м|сцевост1) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробништва !;
земель реформовапого (€11 <<){'кра!'на>

на територ![ 1![осьпан!всько| с!льсько|
радп 9уц|вського району {,арк|всько!
област1 за ме'ками цаселеного [ункту
для подаль|цого надання в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !ща!ни <[1ро м1сцев1 дер>:савв|

адм1н|сщац!!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <(про порядок вид|лення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельник иасток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра'йи <(про землеустр|й>>, статтями 17 
' 
22' 9з ' |22'

розд|лом )( |!ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу укра!ъи' постаново!9
1{аб|нец й|н|стр|в }кра!ни в1д 24.о1.2000 )\! 119 <11ро затвердження |[орядц
рессщац[| договор1в оренди земельно| настки (пало)>>, !казом |!резидента
9ща!ни в|д 0з.|2.1999 л! 1529/99 (про нев1дкладн! заходи щодо пРискорення

рефорплування ащарного сектора економ|ки' та розг',1янувп.ти заяву |!А1
<<\4осьпан|вське>> в1д 28.10.2014 ]ч[э 137 про затверд}{ення ]ехн1чно|
документац|| 1з зем,:еустрого щодо встановлення мех земельно] д1лянки ]ч[д 295
(невищебуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформоваяого 1(€|{ <!кра!но>
на територ|| йосьпан|всько] с|льсько! ради чуц!ъського району {,арк|всько|
област1 за межами населеного пункту д1я под:111ь1шого наданвя в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|тну документаш!то 1з землеустрото щодо встановпення
мет< земельно! д|лянки ф 295 (невищебуваний пй) в нацр1 (на м1сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1(€|{ <9кра!но на територ1| йосьпан1всько| с|льсько| раАи
9угу!вського району {арк1всько! област| за ме)ка}.|и населеного пункту д|я
подапь!пого наданн'{ в оренду.
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2-Аадати ||А1 <<йосьпан1вське)) в оренду земельну д|.гтянку )х[о 295
(невитребуваний пай) для веденн'{ товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{(|[ <9кра!ны на територ|!
\4осьпан|всько] с|льсько] ради чуц!ъського рйону )(арк!всько| област! за
меж:1ми населеного пункц площек) 6'о645 |3, кадасщовий номер
6325485500:02:000:1501, до моменц отриманн'{ власником ц|с| земельно|
д1лянки св|доцтва про право власност| на нер1'хоме майно, але не б|льтпе н|ж на
10 рок|в.

3. |{А1 <<йосьпан|вське> зобов'язане:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9угу|вськоло районното

дертсавното адм!н|сщац|его.
3.2. ,(о користувантля земельно1о д|''1,1нко}о присцпити п1сля

державно1 реесщацп договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в]дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра|ни.
4. 1{онроль за виконан|{ям розпоряд)кенця з:1лиша|о за сободо.

[!ерпший заступник голов!|
районпо1 дертсавно! адм!н!страц!!


