
(пт}.|вськА

|1ро 3атверд'кення
документац!1 1з землеустро:о' щодо
встаповленця меж 3емельно! д!лянкп
ш9 726 (нев}!требуваяий пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарцого
с!льськогосподарського виробництва !з

3емель реформованого всАт
територ!!

РАйоннА двРяив|{А Адм!н!стРАщя
хАРк|всько| оБлАст!

Р озп оРяд)кв ння

чут|в

[ехн!чцо!

х, |12

''9уц|вагрох!м'' на
8олохово-{рсько! с]льсько1 ради
{уц1вського району &рк1всько|
област| за ме?ками населеного пу!|кту

для подаль|!|ого ||адання в оренду

(ер1тояиоь статтями 6, 13 3акону }кра|ни "|{ро м!оцев1 державн1

адм|н1сщац||'', статтями 5, 11, 1з 3акону }кра!ни "||ро порядок вид|левня в

нацр| (на м1оцевост!) земельних д!лянок власникам земельних яасток (па!в)'.,

""й'"" 22' 25, 55 3акону 9кра|ни ''|1ро землеуср|й'', статтями |7, 22' 9з

розд|лу )( |1ерех!дних |{олохсень 3емельного кодексу !ща'{ни, постаново}о

каб|нец 1!1|н|сщ!в !крЁни в|д 24.01'2000 }тго 1 19 ''|!ро затверАхення |[оряАку

рееощац|! договор1в оренди земельно| настки (пшо)'', 9казом |{резидента

9ща'|ни в|д 0з.12.1999 !'{р 1529199 "|!ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорен1{'{

р"ф'р'у,'"'' ащарного сектора економ!ки" та розглянувтши заяву 1,ф
айф6'"'гРАковв" в1д 01.09.2014 Ф 98 про затверджен1'{ 1ехн1чно!

дойентац!| |з землеусрохо щодо встановлент:я мет< земельно| д1лянки }'[э 726

(невиребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост1) для веденн'1 товарного

с|льсьйогооподарського виробнит]тва 1з земель реформованого всАт
''9уту!вагрох|м" на територ|! 8олохово--1,рсько! с|льсрко! ради 9уц!вського

рйону {арк1всько] област| за межами населеного [ункц д']1я подаль!]1ого

надання в оренду:
1. 3атвердити 1ехн|нну Аокументаг1|то !з землеусщото' цодо встановлення

мех земельно] д!тлянки !т{! 726 (невитребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост[) Аля
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого Б€А1 ''т{уц!ващох1м" на територ1! 8олохово-{рсько! о|льсько|

ради чуц]ъського району {арк!всько] област! за межами наоеленого пункц
д.'|я под:1пь!пого надан|{я в оре}цу.
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2' |1адати 1.{в Ащоф1рм1 'гРАковв в оре}цу земельну д|лянку ]т[р 726
(невищебуваний лай) лля ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого 8€А1 ''9уц!ващох|м'' на територ|!
8опохово-.!{рсько! с1льсько{ раАи !1уц1вського району )(арк!всько! област[

за ме)!(ами населеного пункц !1поще!о - 6,8093 га, кадастовий номер
6325482500:.02.000,2720' до моменту ощиман!]'{ власником ц!е| земельно|

дйянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б1ль:пе н|ж на
10 рок1в.

3. тш Ащоф1рма "|?А(Ф8Б'' зобов'язане:
3.1. 9класти догов[р оренди на земельну А!лянку з 9уц':всько|о районно|о

дер>кавното адм!н|страп1сто.
3.2. [о користуванн'{ земельно}о д1лянко1о

державно] ресстрац1| договору оренди.
приступити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов|дно до вимог

статт! 96 3емельного кодексу 9крани.
4. (онщоль за виконанням розпоряд)кенн'{ пок.'|асти на заступника

голови районн! державно| адм|н1страц[| 1{оватьяук 8.[

!1ерпшпй заступшцк голов|!

райошно! дерэкавно| адм|н!страш|1 вАвквтнов'


