
чугуьськА РАйоннА двР)!ивнА Ад}1|н!стРАц1я
хАРк[всько| оБлАст|

Р о зп оРядж в ння

!|р' 3атверд'(ення

{уц!в

[ехн!чно1
документац|! |з землеустро|о щодо
вста||ов.,|енця мелс земедьно| дйянки
)\} 320 (невитребуваний пай) в натр!
(на м!сцевост!) для ведецпя товарного
с!льськогосподарського виробништва !з
земель реформовацого !{(|1 <<)['кра1'яа>>

на геритор!1 1![осьпан!всько| сйьсько1
радп |{уц!вського райошу харк1всько!
област| за ме)камц цаселеного пункц/
для подаль|!|ого ||адання в оренду

!(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра|ни <|1ро м!сцев| дертсавн]
адм|н[сщац1}, статтями 5' 11, 1з 3акону }кра!ни <<|{ро порядок видйення в
нацр1 (на м[сцевост1) земельн|о( д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,
стат'гями 22,25' 55 3акону !кра!ни <<|1ро землеустр1й>, статтями \7 

' 
22' 9з' 122'

розд1лом { [1ерех[дних |1олохень 3емепьного кодексу 9кра;ни' постановою
|{аб|нец й1н1сщ|в )/кра1ни в!д 24.0|.2000 !\! 119 <|{ро затвердхення |[орядку

рессрац!| договор|в оренди земельно| настки (пато)>>, 9казом |!резидента
!кра!ни в1д 0з.12-1'999 !'Ф \529/99 <|{ро нев1дк.гладн1 заходи щодо прискорення

реформувавня аграрного сектора економ1ки) та розг'1янувтши заяву |1А}
<йосьпан1вське>> в1д 28.10.2014 л! 150 про затвердхен}1я 1ехн1чно1

докуиентац|! |з землеустрото щодо встановлення ме>к земельно! д1лянки .]х|ц 320
(невиребуваний пай) в нацр| (на м|сцевост[) для веден|{'1 товарного
с[льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|1 <}ща!на>
на територ1| \,[осьпан1всько] с|льсько| ради 9уц!вського району {арк|всько!
облаот| за межами населеного пункц д.]1я под:1''1ьтшого наданн.'{ в оренд)/:

1. 3атвердити 1ехн!нну документац1:о |з землеустроло щодо встанов']1ен!{я

ме>к земельно! д!лянки .|\!: 320 (невищебуваний пай) в н!!цр1 (на м!сцевост|) для
ведення товарного с!льськогосподароького виробництва |з земель

реформованого 1(€|{ <!кра!но> на територ1! \4осьпан|всько] сйьсько| ради
9уц!вського району !арк|всько| област| за межами населеного пункту &тя
подаль1пого надання в оренду.
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2.Аадати |1А[ <<\4ооьпан|вське)) в оренд.' земельну д[]тянку )"|! 320
(невитребуваний лай) д!|я веден1{'{ товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€|{ к9кра!на> на територ|!
йосьпан|всько! с|льськот ради {уц|вського району {арк1всько! област1 за
ме)ками населеного пункту площе!о 6'06з2 га' кадасщовий г{омер

6325485500:02:000:1479, до моменц/ отриман|{я власником ц|с! земельно!
д|лянки св1доцтва про право власност[ на нерухоме майно, але не б|льтле н|:к на
10 рок|в.

3. |[А1 <<йосьпан|вське> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д!ляньу з !{угу!вськото районното

дерхавното адм!н|страц|сто.
3.2. [о користування земельно!о д1лянко|о приступити п1с']1,{

дер)кавно1 реесрацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувана в|дпов!дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу уща!ъи.
4. 1(онтроль за виконанням розпорядження за.]|ип]ак) за собото.

|1ерпший засцгпник голови
районно! дерл<авно! адм1н!страц1! !о.к.вАРтш]цов


