
чугу|вськА РАйоннА двРт(АвнА Ад1и|н|стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст!

Р озп о Ряджш ння

|1ро затверд'(ення

{уц!в

[ехн|чно!
документац!! !з землеустропо щодо
встановденця метс земе.тпьно! д!ляцки
.|[е 37 (невптребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформовацого |{€[1 "Рос1я'' ца
терптор![ 3аро:кненсько| с!льсько! рали
{уц[вського району )(арк|всько!
област1 за мея(ами населе||ого пункту
для подаль1||ого надапня в орепду

1{еру:оиись статтями 6, 13 3акону !кра|ни "|[ро м|сцев! дерх<азн!
адм!н1сщац1!'', статтями 5' 11' 13 3акону }кра!ни "про порядок вид!левня в
нацр[ (на м1сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)'',
статтями 22' 25' 55 3акону }кра!ни "|{ро землеусщ1й'', статтями 17' 22' 9з
розд|лу { |!ерех|дних |{олот<ень 3емепьного кодексу укра'ни' постаново}о
(аб|нету \{|н1сщ|в !ща!ни в1д 24 .01 .2000 }'|э 1 1 9 "|{ро затвердхення ||орял'ку

реесщац|| договор[в оренди земельно! частки (пато)'', }казом |1резидента
}кра!ни в1д 0з.12.1999 ]{р |529/99 ''[!ро нев!дкладн| з,|ходи щодо прискорення
рефорплування ащарного сектора економ1ки'' та розглянув:яи заяву 1Ф8
"Ащоф1рми 'зАРожнв" про затвердженття 1ехн1чно] док}'тиентац1] |з

землеустро1о щодо встановлен|{я мех{ земельно] д|лянки .}',{! 37 (невищебраний
пай) в нацр1 (на м|сцевост|) для веденвя товарного с!льськогооподарського
виробництва [з земель реформованого 1(€|[ "Рос1я'' на територ1| 3арожненсько|
с|льсько] ради 9уц!воького району {арк|всько! област1 за ме}(1ми населеного
пункту д.'б{ подаль!цого надан|]'{ в оренд/:

1. 3атвердити [ехн[нну документац1}о 1з землеусто|о щодо встановлен|],{
меж земельно! д[лянки.[р 37 (невищебуваний пай) в чацр| (на м|сцевост|) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого (€|{ "Росй'' на територ1| 3арох<ненсько| сйьсько| рали
9уц!вського району !,арк|всько] област! за ме)ками населеного гг},!{кц для
подаль!]]ого наданн.'{ в оренду.
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2.\1адаттт [ФБ "Ащоф|рм1 "зАРожнв" в оренду земельну л!лянч \го 37
(невищебуваний лай) д;тя веденн'1 товарного с!льськогосподарського
виробництва !з земель |з земель реформованого 1(€|] '?ос1я'' на територ1|
3арохсненсько| о!льсько| ради чуц!ъського району )(арк1всько| област! за
межами населеного пункц ппоще}о - 4'8439га' кадасщовий номер
6325483300:02:000:0328, до момент ощимання влаоником ц|е] земельно|
д1.гтянки св1доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б|льп.те н|х< на
10 рок|в.

3. тов ''Алроф1рма "3АРФ{ЁБ'' зобов'язане:
3.1. }класти догов!р оренди на земельну д!.ттянку з 9уц!вськото районного

деР)кавною адм1н1сщац1е!о.
3'2' до користуван|{я земельно!о д|лянкото присцпити

державно1 реестац11 договоРу оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог

статт! 96 3емельного кодексу укра'|ъи.
4. (онщоль за виконанням розпорядх(ення пок.]!асти на засцпника

голови районн| дер:кавно| адм|н|сщац|| 8.[. (овальнук.

11ерпшпй заступпик голови
районно1 дерхсавно! адм!н1страц|!

п1сля


