
чугуъськА

11ро затверд2кецця

РАйошА дЁРкАвнА Адм[н|стРАц1я
хАРк!всько! оБ.]1Аст!

РозпоРяд)квння

9уц'л'в

!ехн!чно!

!{р 22

доч.'мецтац!| |з землеустрою |цодо
встанов.,!ення меэлс земельно| д]лянкш

"|{} 270 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м|сцевост!) для ведення товарного
сйьсько:осподарського виробництва !з
земель реформованого ксп
<<[9ряенк!вськпй>> на територ!!
[Фрненк!всько! с|льсько! ради
{уц|вського району {арк!всько|
област1 за ме'ками насе.,!ешого пункту
для пода]|ь||!ого надання в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <||ро м|сцев1 державн1
адм|н|сщац1!>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид|левгтя в
начр1 (на м1сцевост|) земельних д]лянок в.ттасникам земельних яасток (па!в)>,
статтями 22,25 

' 
55 3акону 9ща!ни <|!ро землеуотр1б>' статтями \7 

' 
22' 93' 122'

розд|лом { |{ерех|дних |!олоя<ень 3емельного кодексу }кра!ни, постановою
1(аб|нету й1н!сщ|в }кра1ни в1д 24.01.2000 }'1! 119 <|{ро затвеРдя(ен|{я |{орядку

реесщац1| договор1в оренди земельно{ тастки (пато)>>, !казом |!резидеттта
!кра!ни в|д 0з -12-1'999 !Ф 1529199 <<[{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

рефорпцъання ащарного сектора економ|ки> та розг.'1янув1ши з:!яву
Фермероького господарства кФЁ!1{Аэ> про затвердя(ен|1я 1ехн[чно!
документац|| 1з зем,теусщото щодо встановлення ме)|( земельно| д1;тянки }т[о 270
(невгщеб1ъаний пай) в нацр| (на м|сцевост|) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
<<{0рненк|вський>> на територ|| 1Фрненк|всько| с1льсько] ради !{уц!Бського

райотту {арк|всько] област| за мехами населеного щ/нкч. для под:1ль1пого
надання в орен'щ/:

1. 3атвердити 1ехн|нну докртевтац1то |з землеусщоло щодо встановден|{я
мехс земельно| д1лянки /Ф 270 (невищебуваний пй) в натур| (на м1сцевост1) для
веден|{'1 товарного с!льськогооподарського виробництва 1з земель

реформованого (€|{ <}Фрненк1вський>> на територ11 10рненк1всько! с1льсько!

ради чугу!ъського райощг !арк1всько| област1 за ме)ками наоеленого пункту
д.]ш{ пода.'1ь1пого надання в оренду.
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2. |1адати Фермерському господарству (он]кА) в оренду земельну
д|лянку ,]х[р 270 (невитребуваний пай) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<<{0рненк|вський>> на територ|! |Фрненк|всько! сйьсько! ради 9уц!вського
району {арк|всько| облаот! за ме)1(а}{и населеного пункч !1]]още|о 2'|480 га'
кадастровий номер 6325488500:02:000:0287 до моменц отимання власником
ц!с] земельно] д!,тялки св|доцгва про право власност! на нер}хоме майно. але не
б1льтпе н1х< на 10 рок!в.

3. Фермерське господарство <<!!1|1(А>> зобов'язане:
3.1.9класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районно;о

державноло адм1н!сщац[ето.
3.2. !'о користування земельно}о д!лянкого присцпити п!с,тя

державнот ре€стац1| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов|дво до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. 1{онщоль за виконан}б{м розпорядження за.'!1и1цак) за собото.

!1ерпший засцгпнпк голови
районпо! дер?|€вно! адм!н!страц!! }о.к. вАРжш!нов


