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хАРкпвсько1 оБлАстп
Ро3шоР яджшн\{я

л} {'/{9уц!в

[ехн1чно!11ро 3атвеРдэпсення
документац1! [з 3емлеустрою щодо
встановленшя мея( 3емельно! д1лянки
л} 125 (невитребуваний пай) в натур1
(на м1сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з

3емель реформованого ксш
(40 рок!в *овтня> на територ!!
€тарогнилицько[ сйьсько! Ради
9уц11вського району )(арк!всько!
област! 3а мел(ами населеного пун[сгу
для подаль!шого надання в оренду

(ерулонись статтями 6, 1з 3акону 9кра!ни <|!ро м|сцев1 дерясавн1
адм|н|ощац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра|ни <|[ро порядок вид|лентля в
натур| (на м|сцевост!) земельних д!лянок власникам земельних часток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни <|{ро землеустр|й>>, статтями |'7,22,9з, |22,

розд|лом [ |[ерех!дних |{оло>кень 3емельного кодексу )/кра!ни, постаново}о
}&б|нету й|н|стр|в 9кра!ни в|д 24.0|.2000 ]ч|д 119 <|!ро затвердження |{орядт1у

рессщац|! договор!в оренди земельно! частки (пато)>, )/казом ||резидента
)/кра!ни в|д 03. |21999 !'{у |529199 <||ро нев|дкгл4дн| за><оди щодо прискорення

р.ф'р'ування ащарного сектора економ!кш> та розг]1янув]ци з€!.яву Ащоф!рми
<<Ёад1л> тов в|д24.|0.20|4 л9 129 про затверд)кення 1ехн1чно? документац|] |з

землеусщок) щодо встанов.]1ення ме}|( земельно] д|лянки ш 125

(невище6уъанпй пай) в натр| (на м|сцевост|) д|1я ведення товарного
с1льськогосподФського втщобництва |з земель реформованого ксп
<40 рок|в *овтня> на територ|| €тарогнилицько| с[льсько] Ради 9уц!вського
району )(арк!всько[ област| за межами населеного пункту д]1я подш1ь1шого

надання в оренду:
1. 3атвер диту| 1ехн|нну документац|:о |з землеусщо}о щодо встановлення

меж земельно] д!лянки л! 125 (невище6уаний пай) в нацр| (на м|сцевост1) для
ведення товарного с!льськогосподарського в:лробництва |з земель

реформованого ксп <40 роЁв Ёовтнл> на територ!| €тарогнилицько] с!льсько]

раду| 9уц!вського району [арк|всько! област| за ме)ками населеного пункт
д]1я подаль1шого надання в оренду.



2.Аадатп Ащоф|рм1 <Ёад1о тов в оренду земельну д!лянку л9 125
(невитребуьаний пай) д]!я ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <40 рок|в {овтня> на територ!!
€тарогнилицько| сйьсько| ради т{уц!вського району )(арк!всько[ област! за
ме)|(ами населеного пункту площе|о 4,94|2 |&, кадасщовий номер
6325486500:01:000:2047, АФ моменц ощимання власником ц|е[ земельно!
д|лянки св|доцтва про цраво власност| на нерухоме майно' €ш1е не бйьлпе н}к на
10 рок!в.

3. Ащоф|рма <<Ёад|л> тов зобов'язана:
3.1.9класти догов!р оренди на земельну д1лянку з 9уц!вськок) районното

дер)кавното адм!н!сщац!ето.
3.2. [о користування земельно}о д|лянкото присцпити п!сля

дерхсавно{ реестрш{|| договору оренди.
3.3. Бико1увати обов'язки землекорис1увача в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. (онщоль за виконанням розпорядження з€ши1пало за ообо:о.

[1ершп цй заступник голови
ра йон но[ дер2п{а вно[ ад м1н1стра ц1! |о.к. вАРх{ш|нов


