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чугуьськА РАйоннА дшР)кАвнА Адм!н|стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяд)квння

!1ро затверд1!{ен н я

9уц1в

[ехн!чно1
документац1[ !з землеустро:о щоАо
вставов.'|ецпя ме:к земельно! д|лянки
}& 18 (певитребуваний пай) в натур! (на
м1сцевост!) для ведепця товарного
с1льськогосподарського виробяип!тва !з
земель реформованого |{€[1 <<}кра|но>
на територ![ Р[осьпан!всько| сйьсько|
рали 9уц|вського району )(арк!всько[
област! за мея(амц ||аселеного пункту
для !|ода.]|ь|цого цадашня в оре||ду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м1сцев| дер:кавн1
адм|н!сщац[{>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<||ро порядок вид|лення в

нацр1 (на м|сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22, 25, 5 5 3акону }кра|ни <||ро землеусщ|й>>, статтями 1'7 

' 
22' 9з ' |22'

розд|лом ! |[ерех1дних [[оложень 3емельного кодексу укра!ъи, постанового
(аб|нец й|н1стр|в !кра!ни в1д 24'0|.2000 .}хге 119 <|1ро затверджен!{,{ |1орядку

рессщац1| договор1в оренди земельно| яастки (па:о)>, 9казом |{резидента
}кра!ни в|д 0з.|2.|999 !'{р \529/99 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ!ки) та розглянувтпи заяву |{А1
<<йосьпан1вське>> в|д 28.10.2014 }гр 147 про затвердя(ення 1ехн|чно|
документац1! |з землеусщото щодо вст:1новленття ме>к земельно] д1лянки $э 18
(невитребуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост|) д']ш{ ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 1{€[{ <}кра!на>
на територ|| \4осьпан!всько| с|льсько| ради чуц!ъського району {арк1всько|
област1 за ме:ками населеного щ/нкту для под:}пь1пого наданн'{ в оренду:

1. затвердити 1ехн|нну документац!то [з землеустро;о щодо вст:1нов']1ення
меяс земельно| д!лянки ,}[р 18 (невищебуваний лай) ь начр| (на м|сцевост|) д.гш
веденн'{ товарного с|льськогосподарського вир6бництва !з земель

реформованого 1(€|1 <!кра!но на територ|| йосьпан!всько| с!льсько| ради
{угу1вського району !арк1всько| област1 за мехами населеного пункч для
пода.'1ь|цого надан}'{ в оренду.
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2. Ёадати |1А] <йосьпан!вське>> в оренду земельну д[лянку |т[о 18

(невитребуваний пай) д!|я веденн'1 товаргтого с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€|{ <9кра!ны на територ1!
йосьпан|воько] с!льськот ради {уц!вського району {арк1всько| област| за
ме)ками населеного пункту площе|о 5,8517 га, кадасщовий вомер
6325485500:02:000:|416, до моменц отримання власником ц|е] земельно|

д1лянки св|доцтва про !]раво в.]1асност1 на нер1э<оме майно, але не б|льтце н1ж на
|0 рок|в.

3. |{А1 <<йосьпан|вське>> зобов'язане:
3.1.9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районното

дер)кавно1о адм1н1сщац1с}о.
3.2. ,{о користування земельно[о д|лянко1о присцпити п1с.]ш1

держ:1вно1 реестрац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов!дно до вимог статг[ 96

3емельного кодексу уча1ъи.
4. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кення зали1л:1|о за собо;о.

[1ерпшпй заступн1{к голови
районно1 дертсавцо| адм1ц1страц|!


