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|1ро затвердлсення [ехп!нно! докумештац!!
!з землеустрого щодо встановлецня ме'(
земельно! д|ляпки .}& 58 (певитребуванпй
пай) в натур! (на м!сцевост|) для вед€ння

РАйоннА дшР)кАвнА Адш|!н!стРАщя
хАРк|всько! оБлАст|
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товарцого
виробництва

с|льськогосподарського
реформованого ксп

<<Рос!л> ||а територ!1 3аро:кненсько!
с!льсько! ради 9уц|вського району
[арЁвсько! обла9г! за мея(амп
населеного пуп!сц для подаль|цого
надання в оренду

!{еруонись статтями 6' 13 3акону 9ща1ни <|{ро м[сцев! державн|
адм!н|сщац|т>, статтями 5, 11' 1з 3акону }кра|ни <<||ро порядок вид|лення в
нацр1 (на м1сцевост|) земельних д|лянок власвикам земельних наоток (па1в)>,

статтями 22' 25' 55 3акону 9кра!ни (про землеустр;й>>, статтями \7' 22' 9з
розд|лу { |[ерех1дних |{олох<ень 3емельного кодексу !ща1ни' постановото
1{аб1нету й!н1стр1в !кра1ни в1д 24.01.2000 |хго 119 <|{ро затвердх(ення |{орядку
реесщац|! договор1в оренди земельно] настки (пато)>>, 9казом |{резидента
!ща!ни в1д 0з.12.1999 ]'{р 1529/99 <|[ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1кю> та розг]1яФ/в!]]и з1]'{ву

1Ф8 <Ащоф1рма к3АРФ)|0Ё'> про затвердженн'т 1ехн|чно] дол9ментац|| |з

землеустрок) щодо вотановлення мехс земельно] д|лянки }'[р 58 (невищебуваний
пай) в натщ:! (на м|сцевост|) д'']'{ ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1(€|! <<Роо|я> на територ|| 3аро:кненсько!
с|льсько| ради 9уц!вського району )(арк1всько] област1 за межами населеного
пункц д]ш{ пода1ь|пого надання в оренду:

1. 3атверлити 1ехн|яну документац!|о 1з землеустро|о щодо встановпення
меж земепьно] д|лянки.}',{! 58 (невищебуваний пй) в нацр| (на м|сцевост|) для
ведення товарного с1льськогосподароького виробництва |з земель
реформованого (€|| <Роо!о на територ1| 3арохненсько| с|льсько{ рали
9уц1вського району {арк1всько! област1 за межами населеного тункц для
под:1ль1пого надання в оре|{ду.

2. Ёадати 1Ф8 <Ащоф1рма <3АРФ*ЁБ> в оренду земельну д[лянку )Ф 58
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) д'}1'{ ведення товарного
о!льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1{€|1 <<Рос1о на
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територ1т 3арох<ненсько| с]льсько1 ради 9уц!воького району {арк[всько|
област! за мехами населеного тункц' площе:о 4,8107 га кадасровий номер
6325483300:02:000:0339, до момента отриман1'{ влаоником ц|е] земепьно]
д|лянки св|доцтва про право влаоност1 на нер)хоме майно, але не б1льтпе н1хс на
|0 рок!в.

3. 1ФБ <Ащоф[рма (зАРо){с{в) зобов'язане:
3.|. }класти догов!р оренли на земельну л1лянц з 9уц|вською рйонною

державнок) адм1н1страц|е!о.
з.2. .(о користування зёмельното дйянкого присцпити п1сля

дерхавно1 рееотрац11 договору оренди.
3.3. 8икощвати обов'язки землекорисцвача в!дпов!дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу }щ#ни.
4. 1{онщоль за викон€|нням розпорядження пок.,!асти на пер|пого

засцпника голови районно| дерт<авно! адм|н|страц|[ 8архсе!нова }0.|{.

|олова районно|дерясавно|
адм|н!сграц!! €.о. коРол1ок


