
чугу|вськА рдйоннд двР)кАвнА Адм!н[стРАцш1
хАРк1всько1 оБлАст!

РозпоРяд){(вння

!1ро затвердя{€н}|я

9уц!в

[ехн!чцо!
документац|1 |з землеустроло щодо
встановлення ме:к земельно! д1ляпки
}! 297 (невитребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земе.тпь реформованого |{[|1 <<!['кра!но>
на територ!| йосьпан!всько[ с!льсько!
ради 9уц!вського району )(арк1всько[
област! за ме'(амц насе.,|епого пункту
для подаль!шого надацня в оренду

(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м!сшев! державн1
адм!н[срац|}>, статтями 5' 11' 1з 3акону }кра|ни <<||ро порядок вид!лент:я в
нат1р! (на м[сцевост|) земельних д!пянок власникам земельних насток (па1в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра?ни <|1ро землеусщ|й>>, статтями \7 
' 
22' 93' 122'

розд|лом {, |{ерех|дних |1олоясень 3емельного кодексу !кра!ни' постановою
1(аб[нец й|н|стр!в !кра!ни в|д 24.01.2000 1т[э 119 к|{ро затвердження |[орядц
рессщац1{ договор!в оренди земельно] тастки (пато)>>, !казом |{резидента
}кра!ни в!д 0з.\2.\999 !'Ф \529/99 <[{ро нев1дкладн1 заходи щодо прискоренн.,{

рефортшування аграрного сектора економ|ки) та розглян)7вш.ти заяву |!А!
<йосьпан!вське>> в|д 28.10.2014 ].{р 143 про затвердження 1ехн|чно!
докрлентац1| |з землеустрого щодо встановлення мехс земельно] д|лянки }гс 297
(невиребуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост1) д.'1;{ веден!ш{ товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€|! <9кра|но>
на територ|! йосьпан1всько] сйьсько| ради 9уц!вського району )(арк|всько!
област| за мехсами населеного пункту д]|я пода',1ь||]ого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехл1тну документац1:о |з землеусщо+о щодо встановлення
ме>к земельно| д1 лянки !'{р 297 (невищебуваний пай) в натур| (на м[сцевост1) для
ведення товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого |(€[| <9ща!но на територ|| йосьпан|всько] с|льсько| рали
9уц|вського райощ; [арк|всько! област| за ме)ками населеного {!ункц д|я
под!1]1ь1пого наданн'{ в оренду.
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2-17адати |{А] <<йосьпан1вське)) в оренду земельну д|-ттянку )х|е 297
(невищебуваний пай) для веденн'1 товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого |{€|{ <9кра!ны на територ|{
йосьпан1всько| с[льсько| ради 9уц!вського району {арк|всько[ о6ласт| за
межами населеного пункц площек) 6'0б51 [а, кадастРовий яомер
6325485500:02:000:1499' до моменц оц)иманн.'{ власником ц1с! земельно|

д1лянки св!доцтва про право власност| на нер1томе майно, :1ле не б!льтпе н|ж на
|0 рок!в.

3. |1А| <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д1лянку з 9уц|всько*о районното

дерхавноло адм1н|страц1ело.
3.2. ,{о користування земельно1о д1лянко|о приступити п1с]111

державно1 ре€страц11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в[дпов!дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу !ща!'тти.
4. !{онтроль за виконанням розпорядження з:ши|цак) за собото.

11ерпший заступник головп
районно[ дерясавно| адм1н!страц!! вАР)кв'!нов


