
1гугу[вськА РАйош{А двР]кАвнА Ад\{!н1стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст|

РозпоРяд)кш,ння

|1р' затверд)кення

9уц!ъ

1ехн!чно[
докумептац1! !з землеустро:о шоАо
ветанов.'|ення ме:к земельно! дйяпки
}[э 587 (певитребуванпй пай) в натур!
(на м!сцевост1) для веде|!ня товарного
с[льськогосподарського впробнпцтва !з
земель реформованого ксп
<<1вац!вськцй>> на територ1! |ван1всько|
с1льсько! радш чут!ъського району
)Фрк!всько! област! 3а ме'ками
населецого !|ункту для подаль||!ого
наданпя в орецду

1{ер1тониоь статтями 6, 13 3акону !кра'|ни <|{ро м|сцев1 державн|
адм!н|сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни (про порядок видйенг:я в

натур1 (на м|сцевост1) земельних д|,тянок власникам земельн[о( пасток (па1в)>,

статтями 22' 25' 55 3акону 9кра1ни <|{ро землеустр1й>>, статгями 17,22'9з' \22,

розд!лом )( |1ерех1дних |{ололсенъ 3емельного кодексу 9кра!ни, постановор
!&б[нец й|н|сщ!в 9кра!ни вй 24.0'!' '2000 }'[э !19 к|1ро затверд)1(ення порядку

реесрац[! Аоговор1в оренли земельно| настки (пато)>, !казом |{резидента
!кра!ни вй 0з.12'|999 ]{р |529199 <(|[ро нев!дк.глалн! заходи щодо прискорен|{'1

рефорпувантля ащарного сектора економ1ки) та розгпянув:пи заяву 1Ф8
<Агроф|рма <1ван!вський .]1аю> в1д 23.10.2014 ]'{! 17 про затвердження техн1чнот

докрлентац|! |з землеустфто щодо встановлення меж земельно| д|янки ]'|р 587
(невищебуваний пай) в нацр| (па м!сцевост|) д]ш1 ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<1ван1вський>> на територ!| !ван1всько! с|пьсько| ради чуцтвського рйону
{,арк!всько! област! за ме}€ми населеного пункту д']1-'1 подапьт].1ого надання в
оренду:

1. 3атверАити 1ехн|яну доцментац|го 1з землеусро:о щодо встановлення

меж земельно| д1лянки ]т[р 587 (неви'т'ребуваний п"ай) в натр1 (на м1сцевост1)

д.]1я веден!1я товаРного с1льськогосподароького виробництва !з земель

реформованого 1(6[ <<1ван|вськиб> тта територ[! 1ван|всько] с|льсько{ рали
9уту!вського району {арк|всько] област1 за межами 1'аселеного г|л{кту для
подаль|пого надання в оренду.

м2/
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2.|1адати 1Ф8 <Ащоф[рма <<1ван|вський )1шо> в оренАу земельну д1лянку
}\! 587 (невищебуваний пай) для ве'{ення товарного с|льськогооподарського
виробництва !з земель реформованого (€|[ <<|ван1вський> на тертттор|!

1ван!всько! с|льсько1 ради чуц]ъського району {арк!всько] облаот| за ме)1€ми

населеного пункц [поще}о 6'1149 [&, кадасщовий номер

6325483400:01:000:0619, до моменц оримання власником ц1€1 земельно1

д1лянки св!доцтва про право влаоност| на нер1о<оме майно, але не б1льтпе н|ж на

10 рок|в.
3. 1Ф8 <Ащоф|рма (1ван|вський !1ан>> зобов'язане:
3.1.9класти догов|р оренди на земель:у д1лянку з 9уц|всько1о районно|о

державно!о адм1н1сщац1ею.
3.2..[окористуванття земельно!о д1лянко!о

дерхсавно| реесрац1{ договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвана в!дпов!дно до вимог статг! 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. }(онроль за викон!нням розпоряд)кення зали|па}о за ообото.

|1ер:ший заступник голови
райоцно[ дер'кавпо! адм!н!страц!!

присцпити п1оля

[о.к.вАРжш]цов


