
!штуьськА РАйоннА двР)кАвнА Адм!н!стРАц!я
хАРк!всько! оБлАст!
РозпоРяд)!(ш,ння

{уц!ъ

?ехц!чно|

хр ///

||ро 3атвердя(ення
документац!! !з землеустропо щодо
встановлення меяс земельно! д!лянки
.{э 203 (певитребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост1) для веденця товарцого
сйьськогосподарського виробпицтва 1з

земель реформовапого ксп
(40 рок!в Бовтнп> на територ!!
€тарогнилишько| с!льсько| ради
9уц!вського райошу {арк!всько!
област! за ме'(ами яаселецого пупкту
для подаль[||ого надання в оренду

1{еру:онись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <||ро м1сшев1 державн|
адм|н|сщац|!>, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни <<|1ро порялок вид!лен;:я в

нацр| (на м|сцевост!) земельних дьянок в.|тасникам земельних насток (па!в)>,

статгями 22,25, 55 3акону }крфъи (про землеусщ!й), статтями 17 
' 
22' 9з ' |22'

розд[лом | |!ерех!дних |1оло:кень 3емельного кодексу }кра'йи, пост(1новою

1{аб|нету й1н[стр|в }кра1ни в|д ?4-01'2000 1\! 119 <|!ро затвердх(ен}'{ |{орядл9

реесщац|| договор|в оренди земельно| частки (пато)>, }казом ||резидента

}ща!ни в1д 03.12'1999 '!'{р |529199 <|!ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефорптування аграрного сектора економ!ки' та розг.]ш1нув1]1и заяву Ащоф|рми
<Ёад|о 1Ф8 в1д 22-10.20'141хгэ 32 про затверд)кення 1ехн|чно] докг!'1ентац|; |з

землеусщо}о щодо встановлення меж земельно| д1лянки ш9 203

(невищебраний пай) в нацр| (на м|сцевост|) д,'ш1 веден1{,{ товарного

с|льськогооподарського виро6ництва !з земель реформованого'ксп
<<40 рок|в }{овтня>> на терлттор1| €тарогттилицько| с|льоько] ради 9уц!воького

району [арк1всько] област| за межами населеного пунку д]]я подаль1шого

надання в оренду'. '
1. 3атвердити 1ехн|нну докуиентац[то !з землеустрото щодо вотановлен!{,{

меэк земельно! д!лянки л! 203 (невищебуваний пай) в натр1 (на м|сцевост!) для
веденпя товарного сььськогооподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|! <40 рок|в [овт1!'0) на територ|! €тарогнтшлицькот с]льсько!

ради чугу]вського району )(арк[воько| област| за ме}(ами населеного пункту

для пода]1ь1цого надання в оренду.
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2. Аадати Ащоф!рм1 <Ёад1о 1Ф8 в оренду земельц д|лянч ]'|р 203

(невитребуваний пф д;1я ведення товарного с|льськотосподарського

!"р'б,'.1'' |з земель реформованого ксп (40 рок|в {овтня> на територ1|

€фогнилицько| с|льсько]' ради !1уц!вського району {арк|всько] област| за

межами населеного пункц площето 4,2358 [8, кадасровий номер

6325486500:01:00 0:2046, до моменц оримання в']1асником ц|е] земельнот

д1лянки св|доцтва про право впасност[ на нерухоме майно, але не б|ль:пе н|ж на

10 рок!в.
3. Ащоф|рма <}1ад|о> ]Ф8 зобов'язана:

3.1. }класти логов|р оренли на земельну л!лянч
державното адм1н1страц1е:о.

3.2' '(о 
користування земельно!о д1пянко!о

з 1|угу!вськото районно!о

присцпити п|сття

державно; ресстрац|! договору оренди.' 
3.3.8йкон}ъати обов'язки з1млекористувача в[дпов1дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу }кра!тти.
4. (онщоль за виконан1{'{м розпоряджен[{,{ зали1шато за со6ото'

|1ер:ший засцгппик головп
райо||но1 деря(авно! адм!п!страц!! то.к. вАРжв[нов


