
1тугу!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адп!!н1стРАщя

хАРк1всько1 оБлАст|
РозпоРяд}квння

|!ро затвердя(енця

1{уц!в

[ех:т1чно|

документаш!1 !з землеустрого шоАо
встановлення ме:к земельно| д!лянки
):{е |9 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сшевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробништва !з

земель реформованого |(€!1 !м. (!рова
на територ1! 1(ам'яноярузько! с!льсько1

ради 9уц!вського району !арк!всько!
област! за мея(ам!| Ёаселецого пункту
для подаль!||ого наданця в оренду

|(ерулоиись статтями 6, 13 3акону !ща!ни ''|1ро м|сцев| державн|

адм1н!ощац|т", отаттями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни ''|!ро порядок вид|лення в

нацр1 (на м!сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)'',

"''й", 22' 25, 55 3акону 9кра!ни ''||ро землеусщ!й'', статтями \7' 22,93'

розд|лу )( йерех|дних |1оложень 3емельного кодексу }кра{ни, постаново!о

|<аб|"ету й|н1сщ1в }кра|ни в1д 24.0|.2о00 !т|э 119 ''|{ро затвердження |{орядку

р"."'р,ц1т дого!ор1в 'р""д" 
."*",,,'| чаотки (па:о)'', !казом ||резидента

9кра!ни в1д 0з.\2.1999 !{р |529199 ''|{ро нев|дкладн! заходи щодо прискорен}{'{

р"ф'р-у'''',' ащарного сектора економ|ки'' та розгтлянувтши заяву |||| "1ри
ащоэоот" в1д э,ц.оч.эотц 3{э б/н про затвердженн'{ 1ехн|чно| докрлентац1| |з

землеуото!о щодо встанов]|9ння меж земельно] дйянки }'{! 19 (невищебраний
пй) в нацр1 (на м1спевост1) д.]шт ведення товарного с1льськогосподарського

"'р'б"'ц'й' ]" ."*"," реформованого 1{€|! |м'16рова на територ1|
(й'яноярузько| с|льсько| ради 1{уц1вського району )(арк|всько| област1 за

межами населеного гункц д''1,{ под:}ль!цого наданн,1 в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|ину Аокртентац1то |з землеустрок) щодо встановленн'1

""* ""'"','''т дьянки ]'{р 19 (невитребуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) лля

веден1{я товарного с|льськогосподарського вщобництва |з земель

реформованого 1(€|{ |м. 1{|рова на територ|{ 1(ам'яноярузько! с|льсько! рали
9уц!вського району !арк|всько1 област1 за межами населеного гункт д1я

подапь1]]ого надання в оре}цу.
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2. Аадати |1|{ ''1ри Ащо 2007" в оренду земель|{у д!лянку },[э 19
(невищебуваний пай) для веденн'1 товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|{ |м. 1(рова на територ1|
1(ам'яноярузько| с1льсько] ради чуц]ъського району {арк!всько] област! за
межами населеного пункц площето 6,5604 га, кадасровий номер
6325483500:01:000:0333, до моменту отриманн'1 влаоником ц1е] земельно]
д1лянки св1доцтва про пр::во власност| на нер}хоме майно, але не б1льше н1ж на
10 рок!в.

3. |||{ ''1ри Ащо 2007'' зобов'язане:
3. 1 . 9к;тасти догов1р оренди на земельну д|лянку з чуц|вськото районного

державното адм|н1ощац|ето.
3.2..{окорисцвання земельно[о д|лянко!о присцпити п!с.гш

дер}(авнот ресстрац[| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача вйповйно до вимог

статт! 96 3емельного кодексу ущат!и.
4. (онщоль за виконанням розпорядження пок'1асти на застпника

голови районно| дерх<авно! адм!н1орац!| (овальнук 8.[.

11ерлпий засцгпник голови
районно! дертсавно! адм!||!страц!!


