
!гугивськА РАйоннА дпРт(АвнА Адм|н!стРАц!я
хАРк!всько| оБлАст!

РозпоРяд)кшння

?2// {уц!в

|!ро затвердження [ехн!чно!
докумептац!! 1з землеустроло шодо
встановлен||я меэк земельно! д|лянки
$э 458 невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост|) ддя ведення товарного
с!льськогосподарського виробяпштва !з
зе]!,[ель реформованого ксп
(40 рок!в )(овтня>> на тер|!тор!1
€тарогнилицько1 с!льсько1 ради
{уц!вського району {,арк|всько!
област! за ме'!(амп населеного пу||кту
для подаль!цого надання в оренду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|[ро м!сцев| державн!
адм1н1сщац||>, статтями 5, 11, 1з 3акону !кра!ни (про порядок вид!лення в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д1лянок власникам земель!1их тасток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни к|{ро землеустр1й>' статтями ]7'22'9з'\22'
розд|лом )( |[ерех|дних ||олоэкень 3емельного кодексу !кра|ни, поста!1овою

|(аб[нету й1н|сщ1в !кра!ни в[д 24.0| '2000 }т|о 119 <||ро затвердження [!орялку

ресстрац|| договор|в оренди земельно! частки (пато)>, !казом [{резидента
9кра1ни в|д 0з.|2.1999 !'{р 1529199 <<|1ро нев!дк.ттадн[ заходи щодо приокорен|{'{

рефорптування афарного сектора економ|ки)) та розглянув{{]и заяву Агроф!рми
<Ёад!о 1ФБ втд 29.10'2014 }[э 56 про затверд)кення 1ехн[чно] документац]] !з

землеустро1о щодо встановлення ме)1( земельнот д!лянки !х|о 458
(невитребуваний пай) в натур1 (на м[сцевост1) д.,1'{ ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<40 рок|в }{овтня> на територ|! €тарогнилицько| с!льсько| ради чуц]ъського
району )(арк1всько| област| за ме)с}ми населеного щ,'{{кту д'1я {]одаль1]]ого

надання в оренду:
1. 3атвердити 1ехн|нну дочгментац!то 1з землеусрого щодо встановлення

мехс земельно] д|:тянки ]т|'р 458 (невитреб1ъаний пай) в натур| (на м|сцевост[) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{€|| <40 рок|в )(овтня) на територ|! (тарогнилицько] с|льсько]

ради чуц!ъського району !арк|всько] област! за ме)к!|ми населеного пункц/
дпя под:}ль|пого надання в оренду.



2.Аадати Ащоф|рм1 <Ё{адй> 1ФБ в оренду земельну д|лянку Ф 458
(невитребуваний лай) для веден1'{ товарного с1льоькогосподарського
виробнтп'1тва 1з земель реформованого ксп (40 рок|в ){овтня> на територ11

€тарогнилицько! с1льсько1 ради {угу';вського району харк|всько] област| за

межами населеного щ/нкту площе1о 5 '1247 га, кадастовий номер
6325486500:02:000:0387, до моменту ощиманн'{ власником ц!с] земельно|

д|лянки св|доцтва про право власност] на нер}хоме майно' але не б|льтпе н[хс на
!0 рок|в.

3. Ащоф1рма <Ёадй> !Ф8 зобов'язана:
3.1. !клаоти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районною

дер)кавното адм1н1сц)ац1е|о.
3'2..{окорисцвання земельно!о д|лянкото присцт|ити

дер)кавно1 реестрац!1 договору оренди'
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов1дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кент { зали1па]о за собого.

[{ерпший заступник голови
райошно! дерэкавно1 адм!н!страш|! к).к. вАРя(в|нов

п1оля


