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!|ро 3атвердл(еппя

9уц!в

[ехц1чцо!
документац|! !з землеустропо щодо
вста||овле[|||я мепс земельно| дйянкц
!\} 337 (неви': ребуваний пай) в нацр!
(на м1сцевост|) для ведепня товарного
с|льськогосподарського впробництва !з
земель реформованого (€|1 <<} кра!'па>>

па терптор!! ]!1осьпан|всько! сйьсько!
ради чут'|ъського району [арк!всько!
област! за мея(амп населепого ||ункту
ддя !!одаль|||ого цаданпя в оренду

|(ерутояись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м!сшев! державн|
адм|н|срац||>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид1ленття в
нацр| (на м|сцевост|) земельних д|ляшок власникам земельних тасток (па!в)>,

статтями 22, 25 , 55 3акону }кра!ни <||ро землеусщ1й)), статтями ]7 
' 
22' 93 ' '22'розд!лом | |{ерех1дних [1оло;кень 3емельного кодексу 9кра|ни' постаново}о

(аб1нец \41н|сщ!в }ща|ни в|д 24.0|.2000 !т[о 119 <|1ро затвердження |1орядку

реесрац|| договор1в оренди земельно! настки (пато)>, 9казом |[резидента
}кра|ни в|д 0з-12.1999 л! 1529/99 <|!ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ|ки> та розглянув;пи заяву |{А1
<<йосьпан|вське>> в|д 28.10.2014 ]т[ч 149 про затверд)кенвя 1ехн1чно]

документац|| |з землеустрого щодо встановлення ме)!{ земельно! д1лянки -]'|д 337
(невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) д']1я ведення товарного
с|льськогослодарського виробництва |з земель реформованого (€|{ <9кра!но>
на територ[| йосьпан|всько! с|льсько| ради чуц!ъського району {арк1всько|
област1 за ме>ками населеного пункту ш1я подапь1]]ого наданн;| в оренду:

1. 3атвердити 1ехя|нну докРтентац1то |з землеусрото щодо встанов.,1ення
меж земельно| д1лянки ]т[р 337 (невиребуваний пай) в ттатур| (на м|сцевост|) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{6|{ <9кра'|но на територ|! \4осьпан|всько] сйьсько| ради
9уц!вського району {арк!всько! област| за межами населеного пункц для
под:1пь!|1ого надання в оренду.
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2.Аадати |]А1 <йосьпан|вське) в оренду земельну д1ттянку 1т|о 337
(невитребуваний лай) д[!я ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|1 <!кра!но на територ|!
йосьпан|всько! с|льсько| ради 9уц!Бського району {арк1всько| област| за
межами населеного пункц площето 3,8915 га, кадасровий вомер
6325485500:02:000:1478, до моменц отримад}1я власником ц|е] земельно!
д1лянки св!доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б!льтше н!ж на
10 рок1в.

3. -|1А] <<йосьпан]вське>> зобов'язане:
3.1.9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 1{уц!вського районною

дер>кавното адм|н1сщац!сто.
3.2. ,{о користування земельно}о д1]1янко1о присцпити п1с']1я

державно1 реесщацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу уща]}]и.
4. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кення за-'1иг1]а|о за собото.

|[ерппий заетупник головц
райоппо! дертсавно! адм!н|страц|!


