
чугу|вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст|

РозпоРядж[ння

про затвердл(ення

9уц!ъ

[ехн1чцо|
документац!! !з землеустрого шоАо
встанов.,|ення меяс земельно! д!лянкп
.}:{} 57! (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва !з
земепь реформованого ксп
,<<|ван!вськпй>> на терптор1| !ван!всько!
с|льсько| ради 9уц1вського району
!арк|всько! област| за ме'€м||
населе!|ого !|уцкту для подаль!шого
цадапня в оренду

1{ер1тонись статтями 6, '13 3акону }кра!ни <|{ро м|сшев[ державн!
адм|н|стра11!), статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра!ни <<|!ро порядок видйеягтя в
натур1 (на м|сшевост|) земельних д!,тянок власникам земельних часток (па!ъ))'

статтями 22, 25, 55 3акону 9кра!ни (про землеустр|й)), статтями 17 
' 
22' 9з ' 122'

розд|лом { |{ерех|дних |{оло:кень 3емельного кодексу !кра!ни' постановоф
(аб1нету й1н1стр|в 9кра!ни в|д 24.0|.2000 1т[э 119 к|{ро затвердження |!орядч
рессрац1! договор|в оренди земельно! частки (пато)>, !казом |{резидента

9кра!ни в|д оз.\2.\999 !'{р1'529199 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'1

реформування ащарного сектора економ!ки), та розг',|янувтпи заяву 1Ф8
<Ащоф|рма <!ван1вський )1ан>> в1д 28.10.2014 }хгэ 28 про затверддення 1ехн[нно|

документац1! 1з землеустрок) щодо встановпенття мех земельно] д|лянки ]х[р 571

(невищебуваний пай) в нацр1 (на м!сцевост!) д1'{ веден}1я товарного
с1льськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<|ван]вський>> на територ1| 1ван|всько] с1льсько1 ради 1{уц!вського райову
)0рк|всько| област1 за ме}(1ми населеного гункц для подапь1пого надання в

оРенд/:
1. 3атвердити 1ехн1нну документац1ло 1з землеустрою щодо вст:|нов',!ення

ме:к земельно! д1лянки .}т[о 571 (невитребуваний пай) в нацр| (на м[сцевост|)

для ведення товарного с!льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 1{€|{ <<!ван|вський> на територ|| 1ван1всько] с|льсько| ради
9угу|вського району {арк1всько] област| за межами населеного [ункц для
под(1ль1пого надання в оренду.

х, 24
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2.Аадати 1ФБ <Ащоф1рма <1ван|вський )1ан>> в оренду земельну л!лянч
3х|о 571 (невитребуваний пай) для веден11'1 товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|{ <<1ван!вський> на територ1|

1ван|всько] с1льсько| ради 9угу|вського району харк|всько| област1 за межами
населеного тунк_|у площе|о 2'5242 |3, кадастровий номер
6325483400:01:000:0613, до моменц отриман11'{ в.,тасником ц|е! земельно[

д|лянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, &'1е не б[ль|1]е н1ж на
10 рок1в.

3. 1ФБ <Ащоф|рма <<1ван|вський .]1ан>> зобов'язане:
3.1. }кттасти догов|р оренди на земельну д1пянку з 9угу!вськото районною

державноло адм[н1страц!сто.
3.2. ,{о користування земельно1о д1''1янко1о приступити п1сля

дер:кавно! реесщац1| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу }ща!ни.
4. {{онтроль за виконанням розпорядженн'1 з1!ли1п:1|о за собото.

|1ерлший заетупн!|к голови
районно! дерясав||о1 адм!н!страц|| . вАРт{втнов


