
!гугу[вськА РАйоннА двРя(АвнА Ад1у|1н|стРАц|я

хАРк1всько! оБлАст|
РозпоРяд}{ш,ння

11ро 3атверд?кення

{уц1'в

[ехц!чно|
документац|! !з землеустропо щодо
встановлення меяс земельно! д|лянкц
)т& 49 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для веде||ця товарпого
с!льськогосподарського впробншцтва
реформованого ксп "Рос!я" на
територ!| 3аротсненсько! с!льсько[ раАи![уц!'вського району )(арк!всько!
област1 за ме2!€мп насе.,|еного пункту
для подадь|||ого |!аданця в оре||ду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни "|{ро м|сцев| дерхсавн|
адм|н1страц|!'', статтями 5, 11' 13 3акону !кра|ни "|{ро порядок вид1лення в
нацр! (на м1сцевост!) земельних д]лянок власникам земельних насток (па!в)'',
статтями 22' 25' 55 закону укра1ъи "|{ро землеустр!й'', статгями |7' 22' 9з
розд|пу {, |!ерех|дних |1олотсень 3емельного кодексу }кра|ни' постанов9|о
(аб1нец й1н|сщ|в !кра|ни в]д 24 '0]л .2000 !х[о 1 1 9 "11ро затверджен!{'{ порядку
реесщац1! договор[в оренди земельнот частки (пато)'', }казом ||резидента
!кра1ни в|д 0з.\2'\999 !{у 1529/99 "||ро нев|дк;ладн1 заходи щодо щ)искоренн'{
реформування ащарного сектора економ|ки'' та розглятувш:и заяву 1Ф8
"Ащоф[рми *3АРожнв" про затвердт(ення 1ехн!чно1 документац|! [з

землеустрою щодо встановлен|{я ме)к земельно1 д!лянки }т[о 49 (невиребуваттий
пай) в нат1р| (на м|сцевост1) дпя ведення товарного с|льськогосподароького
виробництва |з земель реформованого 1(€|{ "Рос1я'' на територ|! 3аро>кненсько|
с1льсько1 ради 9уцг!вського району !арк1всько! област1 за межами населеного
щ,нкч, для под:1ль||]ого наданн'| в оренду:

|. 3атверлити 1ехн1нну дочменташ!го щодо встановленг:я меж земельно|
д1.ттянки )х[о 49 (невищеб1ъаний пй) в нацр| (на м1сцевоот|) д.'!'{ в9денн'{
товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 1{€|{
"Рос[я'' на територ|! 3арожненсько| с|льсько| ради чуц]ъського району
{арк|всько! област1 за ме)|(ами населеного пункц для подапь1пого надан}'1 в
оренду.
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2. |1адати 1ФБ "Ащоф|рм1 'зАРожнв" в оренду земельну д|лянч !хгэ 49
(невищебуваний лай) д;тя веденн'] товарного о!льоькогосподарського
виробництва !з земель реформованого 1(€|| "Рос|я'' на територ|| 3арожненсько|
с|льсько! ради 9уцг!вського району {арк!всько| област1 за межами наоеленого
!ункц |1пощек) - 4,7302 га, кадасровий номер 6325483300:02:000:0326, до
моменту оримання власником ц|с] земельно| д|лянки св1доцтва про право
власност| на нер1гхоме майно, але не б1ль1це ньк на 10 рок1в.

3. 1ФБ "Ащоф1рма "3АРФ$Б'' зобов'язане:
3.1. 9к.гтасти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9угу!вськото рйонно:о

державно1о адм1н1страц1сю.
3.2.дб корисцван|1я земельно}о д1лянкото приступити

дер)к:1вно1 ре€сщацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача вйповйно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу }кра!ни.
4. контроль за виконант'{м Розпорядт(ення пок]1асти на засцпника

голови районно! дерхсавно| адм1н1срац[! 8.[ . 1(овальвук.

|1ер:пий заступник голови
районпо! деря(авно! адм!н!сгра . вАРтш!нов

п1с.]1'1


