
чугу[вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк1всько| оБлАст!
Ро3поРяд)кшння

!1ро затверд'ке!|вя

9уц!'в

[ехн|чно!
документац1! !з землеустроло щодо
встанов.]|ення ме:к земельно[ д|лянки
)п|э 125.1 (невитребуваншй пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведепня товарного
с!льськогосподарського виробништва |з

земе.,|ь реформованого ксп
<40 рок|в )(овтня> на територ!|
(тарогнилишько| с!льсько| ради
9уц!вського райоцу !арк!всько|
област! за ме'(амш насе.,|еного пун!(ц/
для подаль|||ого надаппя в оре||ду

|{еру'тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|1ро м]сцев1 державн1
адм|н|сщац1!), статтями 5, \\, 1з 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид|лення в
нацр1 (на м|сцевост|) земельних д1пянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону !кра{ни <[1ро землеустр|й>, сты[тями 17 

' 
22' 9з, |22'

розд|лом { [|ерех[дних |{оложень 3емельного кодексу }кра!ни, постаново}о
|{аб1нец й|н1ощ|в 9кра!ни в|д 24.01.2000 !т[э 119 <|{ро затверд}(ення порядку
рессщац|| договор|в оренди земельно| частки (пато)>, 9казом |{резидента
}кра!ни в!д 0з.12-1999 !'{р 1'529199 <<|{ро нев1дштадн1 заходи щодо пРискорен}{'{

реформування ащарного сектора економ|ки) та розг.]1янув1]1и заяву Агроф[рми
<Ёад|я> [Ф8 в1д 03.11.2014 .},[э 35 про затверд}(енн,{ 1ехн!чно] докщпентац1! |з

землеустРо|о щодо встанов.,]енн'1 меж земельно] д1.г:янки л! 1 25 . 1

(невитребуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост1) д:1:{ веден1{'{ товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|1 <40 рок|в
}(овтнл> на територ|| €тарогни-лтит{ько! с|льсько! ради 1{угу|вського району
{арк|всько| област! за межами населеного пункц для пода]!ь!шого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну докртентац1то !з землеустрою щодо встановпення
меяс земельно! д|лянки .}ч[р 125.1 (невищебуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост|)
д.||я ведення товарного с|льськогосподарського виробництва [з земель

реформованого 1(€|1 <40 рок|в ){овт!{'{) на територ1| €тарогнилицько! с1льсько|

ради чуцтвського району {арк1всько{ област1 за ме}(ами населеного гункц
для подапь1пого надан!б1 в оренду.
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2.\1адати Ащоф|рм1 <Ёад|о 1ФБ в оренду земельну д|пянку ]'(р 125'1

('""йр"бу"'*"и',,'и) для ведення товарного .с|льськогосподарс-ькото
;;;;ъ;;;;; 1з земель реформованого 

(€|1 <40 рок!в )1(овтня> на територ11

с'"'р'.,'}',"*'т с1льсько]; раАи 9угу|воько_г9 ^ч1й''у 
{арк!всько! област! за

межами населеного пункту йощето 0'1838 га' кадастровий номер

6325486500:01:00 0'.2049, до моменту ощимання власником ц!е] земельно1

д1лянки свйоцтва про право ,,.",'й н' нер1о'оме май"о' але не б|льтпе н|ж на

10 рок!в.
3. Ащоф!рма <<Ёад|о> 1ФЁ зобов'язана:

з.т. ук'аЁ'и догов[р оренди на земельщ/ д|лянку з т1уц!вськото районното

державното алм!н|сщаш|сю.
3.2. до коРисцвання 3емельно|о д1лянкото присцпити п1сля

лержавно| рессраш1| логовору оренли'
].з. вико}{увати ооов'язки '""'"*'р"'ц"'"' 

в1дпов|дно до вимог статт1 96

3емел"но.о кодексу !ща!тти'
4' 1(онтроль за виконанн'{м розпорядження пок']!асти на пер1шого

засцпника голови 8арже|нова 10'1('

3аступник голови районно!
дер:кавно! адм!н!страц11 -.ау;----; в.в. коРостшльов


