
[{угу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк!всько1 оБлАст1

РозпоРяд)квння

||ро затверд?!(ення

9уц|в

[ехн!чно|
дочментац!1 !з землеустро:о щодо
встановлення мехс земельцо! д!лянки
}& 235 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва !з
земель реформовацого [(€|1 <<Рос1я> на
територ!| 3ароэкненсько! с1л ьсько| рали
9уц|вського району &рк1всько!
област! за ме)|(ами населеного пункту
для подаль|шого надання в оренду

|{ер1тонись стыттями 6, 13 3акону 9кра!ни <|!ро м1сцев| державн1
адм|н|страц1!>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра|ни <|[ро порядок вид|лення в
нацр1 (на м1сцевост!) земельних д!лянок власникам земельних наоток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <|{ро землеустр1й>' статтями 17 

' 
22,9з ' 122'

роздйом { |{ерех!дних |{оложень 3емельного кодексу }кра!ни' постаново!о
1(аб|нету й1н1сщ1в 9кра!ни в|д 24.0\ '2000 3{э 1!9 к|{ро затверджен}{,| порядгу
реестрац1! договор|в оренди земельно] частки (пато)>, 9казом ||резидента
!ща!ни в!д 0з '12.1999 !'{р 1529/99 (про нев|дкладн! заходи щодо приокорення
реформування ащарного сектора економ!ки>, та розг''ш1нувшли заяву |{€|[

1з землеустрото щодо встановлення ме;к земельно| д!лянки }'[э 235
(невищебраний пай) в натур1 (на м1сцевост|) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого (€[{ <<Рос|я> на
територ|! 3арох<ненсько! с!льоько] ради чуцтвоького району [арЁвсько!
област| за ме>ками населеного пункт д:1 1 подапь1шшого надання в оренду:

1. 3атверлити 1ехн|нну дочментац|то |з землеустрого щодо встановлення
меж земельно! д[лянки }{э 235 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост|) для
веденн.,{ товарного с|льськогооподарського виробництва !з земель

реформованого (€[{ <Рос|о на територ!| 3арожненсько| с!льсько! ради
9уц!вського району {арк1всько] област! за мехсами' населеного щ/нкц д']1'1

подаль|1]ого наданн'{ в оренду.

х, /14



2

2' |1аАати [|€|{ <3арожнянське> в оренду земельну д1ляньу |хгс 235
(невищебуваний пай) для веденн'{ товаршого с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|! <<Роо|л> на територ|1 3арохсненсько|

с|льсько] ради 9угу!вського району |арк1всько| област! за мехами населеного
пункц площею 9,5715 га, кадастровий номер 632548з300:06:000:0018, до
моменту отримання власником ц1е! земельно| дйянки св|доцтва про право
власност! на нер1.хоме майно, аче не б|льцте н1ж на 10 рок1в.

3. |!€[{ <3арожнянське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д1лянку з 9уц!вськото районно:о

державното адм|н|страц|сто.
3.2. !'о корисчвання ]емельною д!лянко}о присцлити п!сля

дер>кавно! ресстрац|! договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористуваяа в1дпов|дно до вимог отатг! 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. 1{онщоль за виконанням розпорядх{ен|{'1 покласти на пер1]]ого

заступника гопови районно| державно] адм|н|страц|1 Барже!нова 1Ф.1{.

3аступнпк голови районшо!
дерэлсавно! адм!н!страц|! в.в. коРоствльов


