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ч}'г}'[вськА РАйонн.{ двР'кАвнА Ад.{|н!стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст!
Ро3поРяджшшння

]\э ц{91'ц!в

1ехн1чно!||ро затверд'кення
.]оь}чентацп !з 3емлеустрою щодо
встанов-1ення ме;к земельно| д!лянки
.\} 562 (невнтребуваний пай) в на|}р!
(на м1сцевост!) для ведецця товарного
с|. пьсько: осподарського виробништва !з

земель реформованого ксп
<<[ван1вськпй>> на територ1! !ван!всько1
с!льсько! рали 9угу|вського району
)(арк!всько! област! за ме)ками
населеного пункту для подаль||]ого
надання в оренду

1{ерутотись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|!ро м!сцев! державн|
адм!н!страц1Б, статтями 5, 11' 13 3акону )/кра!ни <<|1ро порядок вид!лення в
натур! (на м1сцевост!) земельних д|,тянок власникам земельн!тх часток (па]в)),
статтями 22' 25, 55 3акону )/кра!ни <[{ро землеустр!й>, статтями 17'22'9з' 122'

розд1лом { |1ерех|дних [[оложень 3емельного кодексу !кра1ни' постановою
1{аб|нету й!н|стр1в 9кра!ни в|д 24'0|.2000 Ф 119 <|1ро затвердження ||орядку

ресстрац|| договор1в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |1резидента
}кра!ни в|л 03.12.1999 ]хгр 1529/99 <|{ро нев[дкладн| заходи щодо прискоренн.'1

реформування ащарного сектора економ|ки, та розглянувтли заяву 1Ф8
<Агроф1рма <|ван1вський -[ан> в|д 28.10.2014 ф 30 про затверлтсення 1ехн|чно|
документац|| |з землеустрото щодо встановлення ме:к земельно| д|лянки ф 562
(невищебуваний пай) в нацр; (на м|сцевост|) для веден1];| товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<1ван!вський>> на територ|! {ван!всько] с|льсько| ради 9угу!вського рйону
харк!вськот обдаст1 за межами населеного пункц д.[1я подадь1|!ого надан['{ в
оренду:

ме)( земельно1 д1лянки
чну документац11о 1з землеустРо}о щодо встановлен!']'|

1\! 562 (невитребуваний пай) в нацр| (на м1сцевост1)
документац11о !з1. 3атверлити 1ехн|нну

д']ш1 веден| { товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого (€[! <1ван|вський> на територ1! ]ван|всько| с|льсько! ради
9угу|вського району {арк|всько] област| за межами населеного лункту для
пода.'1ь1лого надання в оренду.
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2.|1адати 1ФБ <Ащоф|рма <<]ван|вський )1ан>> в оренду земельшу д|.тлянку

!\! 562 (невитребуваний пай) д:г{ ведення товарного с[льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|{ <<!ван1вський>> на територ[|

1ван|всько! с1льсько! ради {угу!вського району {арк1всько! област| за межами
населеного пункту площек} 7,1848 [&, кадастровий номер
6325483400:0]:000:0618, до моменц ощимання власником ц|с] земельно|

д|лянки св|доцтва про право власност! на шерцоме майно, але не б|льтпе н|яс на

10 рок|в.
3. 1ФБ <Ащоф|рма <1ван1вський лаю) зобов!язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9угу|всько:о районноло

дерхсавното адм|н|сщац!ето.
3.2. ,{о користування земельно1о д1лянко1о присцпити п1с]1'{

деркавно| реестрац[| договору оренди.
3'3.8иконувати обов'язки землекоршстрана в!лпов[дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу !кра|ни.
4. |{онтроль за виконанням розпоряд)кення запи!па!о за собото.

[1ерппий заступник головп
районно! дерясавво! адм1н!страц!! |о.к.вАРж[!нов


