
1гугу|вськА РАйоннА двРя(АвнА Адп.{|н1стРАц1я

хАРк|всько! оБлАст|
РозпоРяджвння

!1ро затверд'кеппя

9уц1'в

[ехн|чво!
документац!1 !з землеустроло щоло
встацовлеяця мелс земельно! дйянкп
!\! 340 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сцевост|) для ведецпя товарного
с1льськогосподарського виробнпцтва |з

земе.тгь реформовапого |{€11 <<}кра!па>
на територ!! 1!1осьпан|всько! с1льсько|
рали 1уц!вського району [арк|всько|
област! за ме'ками насы!еного пункту
для подаль|цого нада[|ня в оренду

1{еругонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м|сцев| державн!
адм!н1сщац|'й, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <|{ро порядок вид1ленття в

нацр1 (на м|сцевост1) земельних д[,тянок власникам земельних насток (па{в)>>,

статтямц 22,25, 55 3акону ){'кра!ни <|{ро землеустр|й>, статгя1\{и \7'22'9з' |22'

розд1лом { |{ерех|дних положень 3емельного кодексу 9кра!ни' постаново|о
(аб|нец й1н1стр|в !кра!ни в1д 24.о1-20001т|э 119 <|1ро затвердхення |1орядч

реестац1т договор1в оренди земельно{ настки (па:о)>>, 9казом |1резидента

!кра|ни в1д 0з.12.1999 !'[р 1,529199 <|!ро нев1дкттадн| заходи щодо прискоренн'1

рефорпцъанття ащаРного сектора ековом!ки> та Розг',шнувтши заяву |А1
<<йосьпан|вське>> в1д 28.10.2014 !х{р 155 про затвердження 1ехн1чно]

документац1! 1з землеустрото щодо встанов']1ення меж земельно! д1зтянки ]хгр 340
(невитребуваний пай) в нат}?[ (на м|сцевост1) для веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого 1(€|| <9кра!на>
на територ1! йосьпан|всько] с1льсько| ради чуц!ъського району )(арк1всько!
област| за межами населеного пункц для под!1пь1пого наданн'1 в оренду:

1. 3атвердити [ехн|нну дотументац|;о 1з землеустрото щодо встанов,]!ен|{я

мех< земельно[ д!лянки ф 340 (невиребуваний пй) в н'ацр[ (на м1сцевост1) дтя
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|| <9кра!но на територ|| йосьпан|всько] с!льсько! ради
9уц!вського району {арк|всько| област| за ме)ками населеного пункц для
под:1ль1]|ого надан}|'{ в оренду.
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2' Аадати ||А] <<йосьпан|вське) в оренду земельну д|лянц ш9 340
(невитребуваний пай) д'!я веденпя товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформоваяого 1(€|| <!кра!но на територ1!

\4осьпан|всько| с1льсько] ради {уц!вського району {,арк1всько| област| за
ме)|(ами наоеленого пункту |1лоще|о 6,6605 |&, кадастровий номер
6325485500:02:000:1475, до моменц/ отриманн'{ в.'1асником ц1е] земельно!

д1лянки ов]доцтва про право власшост1 на нерухоме майно, а.'|е не б|льтше н|я< на

!0 рок!в.
3. |[А1 <<йосьпан1вське>> зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з {угу!всько:о районноло

державното адм|н1срац1е:о.
3.2. ,{о користування земельно}о д1']1янко|о присцпити п1сля

дер;кавно! реестрац1! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувата в!дпов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. (онтроль за виконанням розпорядженн'{ з:ш1и1ца1о за собото.

[1ер:ппй заступник голови
райопно| дерлсавпо1 адм!н!страш|! .к. вАР)кш[нов


