
ч}туьськА РАйоннА д[РжАвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько1 оБлАст1
РозпоРяд)|(0,ння

|1ро затвердл(е||ня

{уц!в

[ехн|чно!
дочментац|! 1з землеустропо щодо
встановл€нпя ме:к земельно! д|лянкц
)п& 291.1 (невитребуванпй пай) в натур!
(па м!сцевост|) для ведецпя товарного
с!льськогосподарського впробнпцтва |з
зеп!ель реформованого ксп
<40 рок!в )(овтня>> на терптор1|
€тарогнилишько| с!льсько! ради
{уц!'вського району [арк!всько!
област! за межам!! населе|]ого пункту
для !|одаль|цого надання в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону }ча!ни <|!ро м|сцев| державн|
адм|н1страц|!>, статтями 5' 11' 1з закону укра!ъи <<|1ро порядок вид]лення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельншх насток (па!в)>>,

стат'гями 22,25,55 3акону }кра!ни <<|1ро землеуотр!й>>, статтями 17'22'9з'122'
розд[лом { |{ерех|дних []оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' постаново1о
1(аб|нету й!н!стр1в 9кра!ни в|д 24'01.200о }[э 119 <|[ро затверд}(ення ||орядку
реестрац|! договор1в оренди земельно| частки (пато}, 9казом ||резидента
9кра|ни в|д 0з.|2'1999 !'{у \529/99 <<||ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки' та Розг.]ш{нув!1]и заяву Ащоф|рми
<Ёад|о 168 в!д 03.11.2014 .)х[э 33 про затвердх(енн'{ 1ехл1чно] документац|! [з

землеусщок) цодо встановлення меж земельно] д1.гтяттки [р 291.1
(невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост!) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1(€|1 <40 рок|в
)(овтнл> на територ|! €тарогнилицько{ с1льоько| ради 9уфвського району
!,арк|всько! област| за межами населеного пункц д;1'{ подаль!пого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн!нну дот<рлентац|;о |з землеустрого щодо встановлен!'{
меж земельно! д1лянки ]хгр 291.1 (невитребуваний пай) в нацр! (на м1оцевост|)

д''1'1 веден|{'{ товарного с|льськогосподарського вйробництва !з земель
реформованого 1(€|1 <40 рок|в [овтня> на територ|| €тарогнилицько] с!пьоько|
ради чуц!ъського району харк!всько! област| за ме}(ами населеного пункту
д''1,{ подш!ь!цого надання в оренду.
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2. |1адати Ащоф1рм1 <ё{адй> 1Ф8 в оренду земельну д[лянку ш9291.1
(невитребуваний пай) для веден}{'| товарного с1льськогосподароького
виробництва |з земель реформованого ксп (40 рок!в ){{овтня> на територ|1

€тарогнилицько! с|пьсько] ради !{уц|вського району харк|всько] област| за
ме)ками населеного пункц площе*о 2,6991 [&, кадасровий номер
6325486500:02:000:0384, до моменту отримання власником ц|с1 земельно!

д|лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б|льтше н]х< на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма <Ёадй>> ]08 зобов'язана:
3.1 . }класти догов|р оренди ца земельну д!лянку з 9уц!вськото районното

державното адм|н!сщап1ето.
3.2. ,{о корисцвання земепьно|о д1лянко|о ппиступити п!сля

дер>кавно| реестрац|т договору оренди.
3.3' 8икотцъати обов'язки землекорисцвача в1дпов|дно до вимог отатг1 96

3емельного кодексу ущатни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд}(ення пок.]1асти на пер1шого

засц/пника голови районно1 державно| адм1н1сщац1| Барже!нова 1Ф.1{.

3асцгпник головя районпо|
дерэкавно! адм!п!страц11


