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Р оз п оРяджв ння

9уц1в

[ехц!чпо!

х, ,1/-/?2ц

!1ро затвердя{енця

''{уц1'вагрох1м'' на

документац!! !з землеустро:о' шодо
встановленнп меэк темельно1 д|лянки
)\! 724 (невптребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост!) для веденця товарного
с|льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого всАт
територ|!

8олохово--[рсько! с!льсько1 радп
9уц|вського району {арк|всько|
област! за ме?!(ам|| населеного пункту
для ||одаль|цого цадання в орецду

(еру:онись статтями 6, 13 3акону }кра'{ни "||ро м!сцев: дер:казнт

адм1н1сщац|т'', статтями 5, 11, 1з 3акону !кра'1ни ''|[ро порядок вид|лення в

нацр1 (Ёа м[сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних яасток (па{в)"'

"'^й*" 22, 25, 55 3акону !кра1ни ''|1ро землеусщ1й'', статтями \7' 22' 93

розд1лу )( |[ерех!лних |{олохсень 3емельного кодексу !ща'{ни, постаново|о

!{аб1нету й!н|сщ!в 9ща!ни вй 24.01.2000 }'[э 119 ''|1ро затвердх{ення порядку

р"""'р.й1т договор|в 'р"'ц, -'",,"'! частки (па:о)'', }казом |!резидента

!кра!ни в|д 0з.12-1999 !'{р |529199 ''[{ро нев!дкладн| заходи щодо прискоренн'1

р"ф'р"у.^"'' ащарного сектора економ1ки'' та розглянувпли заяву 1,ф
дйф;Ё'" 'гРАковв' в|д 01.09.2014 )\! 99 про затверд)кення 1ехн|чно|

д'&йен'ац;т 1з землеусщото щодо встановлення меж земельно] д|:гянки ]ч[ц 724

(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) д;|я- веден1{'{ товарного

с|льоькогосподарського виробництва !з земель реформованого всАт
'9уц!Бащох1м'' на територ1! 8олохово--{рсько!-с1льсько! ради чуцтвоького

рйону {арк|вськот област[ за межами населеного пункц для под{1ль|пого

надан!т{ в оренду:
1. 3атверлити 1ехн!нну Аочменташ|:о |з земпеусщото' щодо встановлення

мехс земельно! д[лянки }'[э 724 (невищебуваний пай) в натур1 (на м1сцевост|) лля

ведення товарного о|льськогосподарськото виробництва 1з земель

реф'рмова"о.о в€А1''9уц|ващох|м" на територ1! 8олохово_{рсько| с|льсько]

ради чуцтвського району !арк1всько! област| за межами населеного тункт
для под:1ль|цого надання в оренду.
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2- Бадати 1,ф Ащоф1рм1 "гРАковв в оренду земельну д1лянку ф 724

(невитребуваний |пй) д!|я ведення товарного с[льоькогосподарського

,'р'б!"ц!,' 1з земель реформованого 9€А1 ''9уц!ващох|м'' на територ|!

Болохово-{рсько| с|льсько] ради чуц1вського рйону [арк1всько| област! за

межа}1и населеного пункц площе|о _ 6,2137 га' кадасровий номер

6325482500:02:000:0042, до моменту ощиман!1я впасником ц1ё{ земельно]

д!лянки св!доцтва про право власност| на нерухоме майно' але не б|льтце н1ж на

10 рок|в.
3. тдв Ащоф|рма ''[РА1(Ф8Р'' зобов'язане:

3.1. 9класти догов1р оре+ци на земельтту д|лянку з 9уфвськото районното

4. контоль за виконан}1ям Розпорядження цокласти на засц'пника

голови районн| дертсавно| адм1н1срац|| (овальнук 8'[

дер)кавно!о адм1н1сщац1с|о.
3'2. [о користування земельно|о

державно! реестрац1! договору оренди.
д1лянкото приступити п1сля

вйповйно до ви]\1ог

к. вАР)кв!нов

3.3'8иконувати обов'язки землекорисцвача
статт| 96 3емельного колексу !ща{ни.

|1ер:пий засц.пник голови
район|!о1 дер?кавно! адм!ш!страп!1


