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!1ро затверд'кення
документац!1 !з землеустропо щодо
встановленпя ме:пс земельно! дйянкц
.}& 296 (невитребуваний пай) в натур1
(на м!сцевост!) для веде!|ня товарного
с!льськогосподарського виробниптва !.з

земе.лпь реформованого [{€|| <<}кра!па>>

па територ!! йосьпан|всько! сйьсько!
ради 9уц|'вського району &рк!всько!
област| за ме'камш паселе||ого [|ункту
для !|одаль|||ого надання в оренду

!{еру:онись статтями 6, 13 3акону 9ьра!ни <|1ро м|сцев! дерхсавн1
адм|н1сщац1}>, статтями 5' 11, 13 3акону !ща!ни <|{ро порядок видйення в
нацр| (на м|сцевост!) земельних д1лянок власникам земельних васток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <<|{ро зем-лтеустр|й>>, статтями |7'22'9з'122'
розд|лом { |1ерех|дних положень 3емельного кодексу укра1ни' г|оста!]овок)
(аб[нец }т11н1сщ[в }кра1ни в1д 24'0|.2000 }'|э |19 <|1ро затверд)1(ення порядц
рессщац|| договор1в оренди земельно| настки (пало)>, 9казом |!резидента
9ща!ни в|д 0з.|2.1999 !'{р 1529199 <<|[ро нев!дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформуванлтя аРарного сектора економ1ки) та розг']!'1нувлпи заяву |[А1
<йосьпан]вське>> в1д 28.10.2014 ].|ч 144 про затвердхен}{'{ ?ехн1чно!
докщлентац|| |з землеусрото щодо вст:1новпення меж земельно! д1лянки ,}[р 296
(невищеб1ъаний пай) в нат1р[ (на м|сцевост|) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|| <9ща!на>
на територ|1 йосьпан!всько| с|льсько| ради чуц!ъського району {арк1всько!
област1 за мелсами населеного щ/нкту д;ш1 подаль1пого наданвя в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну докрлентац1*о 1з землеусщою щодо встановлення
меж земельно| д|лянки )\! 296 (невищебуваний пай) в нат1р| (на м|сцевост!) лля
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого (€|! <9кра1но на територ|| йосьпан1всько] сйьсько! ради
9угу|вського району {арк|всько| област1 за ме)ками населеного ч/нкц для
подаль1]]ого наданн'1 в оренду.
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2.|7адати |{А1 <йосьпан|вське)) в оренду земельну д!.ттянку !$о 296
(невитребуваний лай) д[!я веденн'1 товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|{ <!кра!но на територ||
\,[осьпан!всько! с|льсько] ради 9уц!вського району {арк1всько! област| за
межами населеного пункту площето 6,0645 [4, кадастровий номер
6325485500:02:000:1500, до моменту отрим:|н1{я власником ц!е! земельно|

д|лянки св1доцтва про право власност1 на нер),хоме майно, &'!е не б1ль;пе н1ж на
|0 рок!в.

3. |{А1 <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1.9к;тасти догов[р оренди на земельну д1лянч з 9угу!всько:о районно}о

державноло адм|н|сщац1ето.
3.2' ,{о користуванття земельнок} д1''ш1нко}о присц/пити п1сля

дер}(!вно1 рессщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов1дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу укра]ъи.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд]кен1'{ зали|па}о за собото.

||ерпший засцгпнл;к голови
районпо! дерлсавно! адм!н!страц1! вАР)|{в|нов


