
|гугу!вськА РАйоннА дшР)!{АвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько! оБлАст!

РозпоРяджшння
т{уц!в

1ехн1чно!

л} /?'*
|1ро 3атверд}!(ення
документац|| [з землеустро!о,' щодо
встановлення меж( земельно! д1лянки
л9 428 (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
3емель реформованого ксш
(40 рок!в Бовтнл> на територ1!
€тарогнилицько11 с1льсько'[ ради
9уц1вського району )(арк!всько!
област! за ме)|(ами населеного пункту
для подаль[||ого надання в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м|сцев| дерхсавн!
адм1н|сщац||>>, статтями 5, 11, 13 3акону )/кра!ни <||ро порядок видй!ння в.
нацр| (на м|сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних часток (па!в)>,
статтями 22,25,55 3акону )/кра!ни <|[ро землеусщ!й>>, статтями |7,22,9з,122,
розд|лом [ |[ерех|дних |[оло>кень 3емельного кодексу 9кра!ни, постаново1о
!{аб|нету &1!н!сщ|в }кра!ни в!д 24.0|.2000 ]ч[ч 119 <[_|ро затвердження |!орядф
рессщац!| договор1в оренди земельно] частки (падо),, }казом |1резфента
9кра!ни в|д 03.!2.1999 !'{у\529|99 <|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ|кш> та розглянув1ши з€шву ,ащ'ф|р',
кЁад[л> тов в|д 22.\0.2014 ]чгч 30 про затверд)кен!{'{ 1ехн!чно| докуме"''ц1т |.
землеусщото щодо встановлення ме)к земельно| д|лянки ]\9 428
(невище6уваний пай) в натур| (на м|сцевост!) для ведення товарного
о|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<40 рок|в *овтня) на територ![ €тарогнилицько| с!льсько| ради 9уц!вського
району [арк|всько| област| за межами населеного щ,нкц д]1я под€}ль1шого
надан1{,{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|то |з землеустро|о щодо встановлення
ме)1( земельно] д!лянки л9 428 (невище6уваний пай) в н1тур! (на м1сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель
реформованого ксп <<40 рок|в Ёовтнр> на територ|| €тарогнилицько] с|льсько]
Ради 9уц!вського району )(арк|всько| област| за мех(.}ми населеного пункту
д.}ш1 под€}пь1шого надання в оренду.
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2.Аадати Ащоф[рм| <Ёад!п тов в оренду земельну д|лянку ]ч{ч 428

(невище6уваний пай) для ведення товарного с!льоькогосподарського
виробництва [з земель реформованого ксп <40 рок|в *овтня> на територ|!

€тарогнилицько[ с|льсько| Радтц 
т{уц!вського району )(арк|всько| област| за

ме)ками населеного пункту т1поще}о |,4046 [4, кадасщовий номер

63254в6500:02:000:0376, до моменту ощимання власником ц|е] земельно]

д|лянки св!доцтва про право власност[ на нерухоме майно' але не б|льтпе н!:к на

10 рок|в.
3. Ащоф[рма <<Ёад|я тов зобов'язана:
3.1. 9класти догов!р оренду| на земельну д|лянку з 9уц|вськок) районното

дер)кавното адм|н|сщац[сто.
3.2. .{о користування земельно}о д1лянко}о приступити п|сля

державно| рессщаш!| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов!дно до вимог отатт! 96

3емельного кодексу }кра!ни.
4. (онщоль за виконанн'{м розпоряд)кення запи1па}о за собото.

[1ершп |1й 3аступник голо ви
районно! дер2ка вно! адм|н1страц1! вАРжш[нов


