
[гугу[вськА РАйоннА шРжАвнА Адм!н!стРА|ця
хАРк|всько! оБлАст|

Р оз г! оРяджв ння

!1ро затверд'(епця

{уц!в

!ехп!чно!
документац|! !з землеустропо щодо
встановлення ме:к земельно| д!лянки
!\} 149 (невптребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для веден!{я товарного
сйьськогосподарського виробништва !з
земель рефорплованого 1(€!1 <<Рос1я> на
територ1| 3аро:кненсько1 сйьсько| рали
{уц!вського району [арк!всько!
област! за мея{амц паселеного пункту
для [|одаль[|[ого надапня в оренду

1(еругонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|{ро м|сцев1 дерхавн1
адм[н1сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону !ча[ни <<|{ро порядок вид|лення в
нацр1 (на м|сцевост[) земельних д|лянок власникам земельних наоток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону !кра1ни <<||ро землеуотр1й>>' статтями 17'23'9з'122'
розд|лом [ |1ерех|дних |!оложень 3емельного кодексу }кра|ни' поотаново|о
1{а6|нету й|н1стр!в }кра!ни в1д 24'0\.2000 !т[э 119 <|{ро затверд}(ен!{'{ |{орядку

реесщац|! договор|в оренди земельно| настки (пато)>, 9казом |[резиден!а
}ща1ни в!д 0з-12.1'999 !'{у 1'529199 <|[ро нев!дкладн| заходи щодо прискФення

реформування ащарного сектора економ!ки) та розг.,ш1нувпти заяву |1(!
<<3арожнянське>> в1д23.\0.2014 }Ф 24 про затверд]кенн'1 1ехн1чно| документац1]
1з землеусщоло щодо встановлен1{'1 меж земельно] д[лянки 1\! 149
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевоот|) д:1'{ ведення товарного
с1пьськогооподарського виробництва |з земель реформованого !(€|{ <<Рос1п> на
територ1| 3аро:кненоько| с|льсько! ради чуц]ъського рйону !арк|воько{
облаот] за межами населеного щ',нкту д.'1 { подаль|пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документаш!то 1з землеусщото щодо встановпен|{'{

меж земепьно'{ д|лянки ]хгр 149 (невитребуваний пай) в натр| (на м|оцевост!) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробнитцва 'з 

земель

реформованого 1(€|] <Росй> на територ|| 3аро:кненсько| с!льськот ради
9уц!вського району {арЁвсько| област1 за межами населеного тункц для
подапь|пого надання в оренду.
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2.Аадати |!€[| <3арожнянське) в оренду земельну л|лянку )т[э 149
(невищебуваний пай) лля ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого 1(€|{ <<Рос|я> на територ1| 3арот<ненсько|
с!льсько| ради 9уц!воького району )(арк[всько] област! за межами населеного
тункц !1пощек) 9,1908 га, кадастровий номер 6325483300:05:000:0094, до
моменц отиман|б{ впасником ц1е1 земельно! д1лянки свйоцтва про право
власност1 на нер1,:<оме майно, але не б|ль:пе н1х< на 10 рок|в.

3. ||€|[ <3аро:кттянське> зобов'язане:
3.1 . }к-гтасти догов1р оренди на земельну д1лянку з {уц!вськото районното

дерхавното адм|н[страц|сто.
3.2. .{о корисцъантля земельно|о д1]ш1нко!о приступити п1с]1я

державно1 реестрац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дповйно до вимог статг| 96

3емельного кодексу 9ща!'тти.
4. 1(онщоль за виконан}1ям розпорядження зали]па'о за ообото.

|1ер:пий заступпик головп
районно! дер:кавно! адм!н!страц!! !о.к.вАРжш[нов


