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РАйон[{А дв,Р)!(АвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк|вськот оБ.'!Аст!
Ро3поРяд)квння

{уц!в

[ехн!чно1
документац1| !з землеустропо шоАо
встанов.,!ення меяс земельно! д!ляцки
}} 244.1 (невптребуваний пай) в яатур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського впробництва 1з

земель реформованого ксп
<40 рок!в }(овтня>> па терптор!!
€тарогнилпцько[ сйьсько| радц
9уц!'вського району )(арк!всько!
област! за ме'камц цаселеного [|у|!кту
для подаль!шого !|адання в оренду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <||ро м1сцев! державн1
адм1н1сщац1!), статтями 5, 11, 1з 3акону }кра!ни <<|[ро порядок вид|лення в
нат1р| (на м|сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних насток (па|в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра|ни <<|1ро землеусщ|й>>, статтями |7 
' 
22' 9з ' |22'

роздйом { |!ерех|дних |[олоэкень 3емельного кодексу }кра!ни, лостаново!о
1{аб!нец й|н|стр|в !кра!ни в[д 24 .01 .2000 }'{! 1 1 9 <|{ро затверд)кення |1орядц
ресстац[] договор[в оренди земельно| иастки (паю)>>, !казом |{резидента
!кра!ни в1д оз.\2.!999 !,Ф \529|99 <<|[ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ[ки> та розглящ/в|ши заяву Агроф|рми
кЁад|о 1Ф8 в1д 03.11.2014 }т[э 36 про затвердження 1ехн|чно! докуътентац!| 1з

землеустро!о щодо вст:1нов']1ення ме)к земельно! д|лянки !{р 244.1
(невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1([|{ <40 рок1в
}(овтття>> на територ1| (тарогнилицько{ с1льсько| ради 9уц!вського району
{арк!всько| област| за ме)ками населеного пункту для под!1]1ь|пого над:|ння в
оренд)|:

1. 3атвердити 1ехн1нну докуиентац!ю |з землеусщого щодо встановпен1{я
меж земельно] д|лянки .}хгр 244.1 (невиребуваний пай) в нацр| (на м[оцевост1)

для веден}'{ товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1{€-|1 <40 рок[в )(овтгт,0) на територ|| €тарогнтт-лтицько| с|льсько|

рали 9уц!вського району !арк|всько| о6ласт| за мех(ами населеного цункту
д1я под?1ль1шого надання в оренду.
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2. |1адати Ащоф!рм1 <Ёад|п 1Ф8 в оренду земельну д!лянкт ,]х[з 244.1
(невитребуваний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого ксп (40 рок1в |:(овтня> на територ!?
€тарогнилицько| с1льсько| ради чуц1ъського району !,арйвсько] област1 за
ме}(а]\{и населеного пункц п]]още1о 1,3003 [1, кадасщовий номер
6325486500:02:000:0383, до моменц ощиман!{'т власником ц!е| земельно|

д1дянки свйоцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б|льшле н|хс на
10 рок[в.

3. Ащоф|рма <}1ад[л> 1Ф8 зо6ов'язана:
3.1.9класти догов1р оренди на земельну д|.тлянку з 9уцг1вськото районно1о

дерхсавноло адм|н|сщац!ето'
3.2. ,{о корисцванття земельно|о д1лянкою присцпити п1сля

державно1 реестрацп договору оренди.
3.3. 8икотт}ъати обов'язки землекорисцвача вйпов1дно до вимог отатт! 96

3еме'льного кодексу }ща!ни.
4. 1{онщоль за виконант{ям розпоРяд)кення покласти на пер{цого

засц/пника голови районно| дер:кавно! адм|н|ощац1| 8арже!нова 1Ф.(.


