
!птутвськА РАйоннА дшРжАвнА Ад\дп{1стРА!ця
хАРктвсько[ оБлАст!

РозпоРяд)кв,ння

|!ро затверд2кення

9угу!'в

[ехн!чно|
докумептац1| !з землеустро:о шоАо
встановлецня метс земельно! д!ляяки
)\} 35 (неви': ребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост1) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробништва !з

земель реформовацого |{€|1 "Рос!я'' на
територ|| 3аро:кненсько| сйьсько| рали
9уц|'вського району )(арк!всько!
област1 за ме'(амш васе.,|ецого пункту
для подаль[!.1ого надання в оре|!ду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни "|{ро м!сцев| дерт<авн1
адм|н|сщац1!'', статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни "|{ро порялок вид|лення в
нацр| (на м|сцевоот|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)'',
статтями 22,25, 55 3акону 9кра|ни "|[ро землеустр!й>' статтями |7,22,9з
розд1лу 1, |{ерех|дних ||олотсень 3емельного кодекоу 9ща|ни' постаново1о
1{аб1нету \{|н|сщ[в !кра!ни в1д 24.01.2000 ]хгэ 119 "[{ро затвердження |!оряд5у

реесрац|| договор|в оренди земельно'[ настки (пато)'', }казом |1резидента
9кра!ни в|д 0з.1'2.1999 !'{у 1'529/99 "|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефорплування ащарного сектора економ|ки'' та розг;тятцъпти заяву 108
"Ащоф|рми '3АРожнв" про затверд)кення 1ехн|чно] документац|т 1з

зет{]]еустро|о щодо встановлення метс земельно| д|лянки .]'[р 35 (невиребуваний
пай) в нацр| (на м1сцевост|) д'ъ1 ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|[ "Росй'' на територ1| 3арожненсько|
о|льсько] ради чуц]вського району {арк|воькот област| за межами населеного
гункц для подаль1]]ого надан|]]| в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну доцментац|то !з землеусщото щодо встановленн'{
меж земельно! д[лянки.]ч[р 35 (невищебуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост1) для
ведення товарного о!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого (€|1 "Рос|я'' на територ|| 3арожненоько| с[льсько! раАи
9уц|вського району харк|всько| област| за ме)ками наоеленого пункту для
подаль1цого наданн'{ в оренду.
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2. |1адати 1ФБ "Ащоф[рм1 "3АРожнв" в оренду земельну д!лянку }'[э 35
(невищебуваний пай) лля ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|] "Рос1я'' на територ1| 3арох<ненсько!
с|льсько| раАи {уц!вського району )(арк|всько] обпаст1 за межами наоепеного
тункг). площек) - 4,7058га, кадасровий номер 6325483300:02:000:0327, до
моменц отримання власником ц|е| земельно| д[лянки св|доцтва пРо право
власност| на нер1хоме майно, але не б1льтпе н|л< на 10 рок[в.

3. 1ФБ "Ароф|рма "3АРФ{ЁБ'' зобов'язане:
3' 1. }класти догов!р оренди на земельну д1лянку з 9уц|вською районною

дерхсавното адм1н1страц!сто.
3'2. [о корисцван|{-,{ земельно!о д!лянко|о

державнот реестрац1! договору оренди.
приступити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог
статт! 96 3емельного кодексу }кра|ни.

4. 1(онтроль за виконанн'1м розпорядження пок.]1асти на засцпника
голови районно| дер>кавно| адм|н1страц!! 8.[ . 1(овальтук.

[|ер:ппй заступнпк голов!|
районпо1 дер)кавно! адм|п!страц!! вАРтш,|нов


