
чугу[вськА рдйоннд двР)кАвнА Адм|н|стРАц|я

хАРк!всько! оБ.'1Аст|

Р озп о Р яд)к п ння

9уц!в

[ехн!чно1

!$ ?//

!1ро затвердя(ення
доч.'мецтац|| |з землеустрою щодо
встанов.]|ення меяс земельно! дйянки
.}& 130.1 (невптребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведення товаРпого
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого ксп
<<40 рок!в [овтця> на територ![
€тарогнилишько| с!льсько] ради
9уц!вського райошу [арк1всько[
област! за м€я(ами насе.,|епого пункту
для !|одаль!||ого надацця в оре||ду

!{ер1тонись статтями 6, 13 3акону |{'кра!ни <|{ро м!сцев1 державн!
адм1н|сщац|1>, статтями 5' 11' 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид|лення в
нацр| (на м|сцевост!) земельних д1.:шнок власникам земельних насток (па|в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9крани <|1ро землеусщ|й>>, статгями |7'22,9з'122'
розд1лом { |1ерех[дних |[олохсень 3емельного коАексу }кра!яи' постановою
1&б|нету й1н!сщ[в 9кра!ни в|д 24.0\.2000 1т[о 119 <|{ро затвердхення |{орядку

реесщац!! договор|в оренди земельно! частки (пато)>, 9казом |{резидента
!кра!ни в1д 03.12.|999 !'{р |529/99 <[|ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ!кл) та розглянув1]1и заяву Ащоф[рми
<Ёад1я> [Ф8 в|д 03-11.2014 }! 37 про затвердження 1ехн|чно] документац1| |з

зе]}1леусто|о щодо встановпення ме)к земельно] д]лянки ]ч|ц 130.1
(невищебуваний пай) в начр| (на м1сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|1 <40 рок|в
}{овтня>> на територ1| €тарогнилицько! с1льсько! ради чуц]ъського району
{арк1всько| област1 за ме)|(ами населеного пункц для под:1пь|шого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехл|тну документац1то !з землеусщою щодо встановлення
ме:к земельно| д|гтянки }',{! 130.1 (невищебуваний лай) в нацр| (на м|сцевост|)

для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого ((|[ <40 рок|в }(овт|{'} на територ1| €тарогнилицько! с1льсько?

ради 9угу1вського району {арк1всько| област1 за ме}(![ми населеного !!у{кц
д!я подаль1цого надангб1 в оренду.
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2. Аадати Ащоф!рм1 <Ёад|о 1Ф8 в оренду земельну д|пянку ]т|р 130'1

г''евитпе6уваний пай) для ведення товарного с[льськогооподарського.

ованого 1{€|1 <40 рок|в {овтня> на територ11
виробництва ;з земель реформ
с_!1р..,'1'',"*'; с!льсько!; ради !{уц!вськот'_^ч1й',у !арк|всько! област| за

межами населеного пункту пйощето 2,7939 [1' кадастРовий номер-

6325486500:02:000:0381, до моменту ощимання власником ц1е] земельно]

д|:тянки св!доцтва про пРаво ,,^",'"'1 на нер1о'оме май"о' але не б|льтпе н|ж на

10 рок|в.
3. Агроф1рма <<Ёад|о 1Ф8 зобов'язана;

3.1. !класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районного

державною адм|н|сщаш!сго.
3.2. !,о корисцвання земельно}о дйянкото приступити п1о''ш1

державнот ресстраш|[ логовору оренли'

3.3.8иконуватиобов,язкиземлекорисцватав1дпов1днодовимогстатг196
3еме:ъного кодексу !ща!тти'

4. 1(онщоль за викон?!}{ням розпорядх(ен|{'{- пок']1асти на пер1шого

.'".у!,й}''''и районно! дер:кавно! адмй|страц|| 8ар;ке{нова 10'('

3аступник головп районно!
дерясавно| адм!п|страц!!


