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РозпоРяджшння

[{уц!в

[ехн|чно!

хр //э-

[|ро затверд'кення
документац!! !з землеустро:о щодо
встановленця мепс земельно| дйянки
.\! 302 1невитребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост1) для веденшя товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого |{€[1 <'!{'кра1на>

на територ![ 1!|осьпан|всько| с!льсько|
радш {угу!вського району )(арк!всько!
област! за ме2!(ами населеного пункту
для подаль|||ого |!адання в оренду

|{ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|{ро м1сшев1 державн|
адм1н|сщац1|>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра|ни <<|{ро порядок вид1лення в
нацр1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних яасток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <<|{ро землеусщ|й>>, статгями 17,22'93' \22'

розд1лом { |[ерех1дних положень 3емельного кодексу }кра|ни' постаново}о
|{аб1нету й1н|стр|в 9кра|ни в1д 24-0\.2000 !х[э 119 <[{ро затверд)кення порядку

реесщац|| договор|в оренди земельно! вастки (пато)>, !казом |{резидента
}кра!ни в|д 0з.1'2.1999 ]ч{р 1529/99 <<|[ро вев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефорьцъання ащарного сектора економ!ки' та розг']ш]нувлпи заяву |!А1
<<йосьпал1вське> в1д 30.10.2014 ,}[р 39 про затвердх<ення 1ехн1чно| докртентац|!
|з землеустрото щодо встановлення ме)1( земельно| д|;тянки )т|о 302
(невиребуваний пай) в натур| (на м|сцевост1) д.]!'{ ведення товарного
с1льськогосподарського виробништва 1з земель реформованого (€[! <!ща!на>
на територ|| \4осьпан|всько| с|льсько? ради 9уц!вського району )(арк|всько!
област| за мехами населеного лункт для подапь1пого наданн'1 в оренд/:

1. 3атвердити 1ехн|нну доку,тентац1го |з землеустрото щодо встановленн'|
меяс земельно! д!лянки,}[р 302 (невищебуваний пай) в натур1 (на м|сцевост1) для
ведення товарного с|льоькогосподарського вир6бництва |з земель

реформованого (€|1 к!кра{но> на територ1! \4осьпан|всько1 с|льсько{ рали
9уц!вського райочг {арк[всько| област[ за ме)ками населеного пункц для
под:1ль!]]ого надан!я в оренду.
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2. Аадати ||А] <йосьпан|вське) в оренду земельну д|лянку }'[э 302

(невитребуваний пай) д'\я ведення товарного с!льськогосподарського

}"р'бЁ"ц!,' 1з земель реформованого (€|{ <9кра!но на територ1|

йосьпан|всько] с|льсько! ради чуц!ъського району {арк|всько| област| за

ме)ками населеного пункту площе!о 6,06з2 га, кадасщовий номер

6325485500:02:000:1505, до момент отримання власником ц!е1 земельно!

д1лянки св!доцтва про право впасност| на неру<оме майно, але не б1льтде н1ж на

|0 рок1в.
3. |{А[ <<йосьпан|вське> зобов'язане:
3.1. }класти догов1р оренди на земельщ/ д|лянку з {уц!вського районното

дер)кавно|о адм1н|страц1с}о.
3.2..[окористуванття земельно}о д|ттянкото присту11ити п1сля

державнот ре€сщац1| договору оренди.' 
3.3.8йконувати обов'язки ймлекористувана в!дпов]дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу укра]|{и.
4. (онщоль за виконанн'{м розпорядженн,| зали:па:о за собото.

11ерпппй заступник голови
районно! лер:кавно! адм!н!страш!| |о.к. вАР)!ш!нов


