
1{угу!вськА

11ро затвердження

РАйоннА двРт(АвнА Адм!н!стРА]ця
хАРк!всько[ оБлАст|
Ро3поРяд)1(ш,ння

9угу!'в

[ехн!чно1

х9 4?'7

документац!! !з землеустропо щодо
встацовлеиця ме:к земедьно! д1ляцки
.|!'е 224 (невитребуваншй пай) в шатур|
(на м!сцевост!) для ведеп|!я товарного
с!льськогосподарського виробнпштва !':

земель реформованого 1{€!| "]!1аяк'' на
територ!| [{оробонкинсько| с|льсько|
ради 9уц!вського району [арк|всько!
област! за ме}(амц пасе.,|е!|ого пуцкту
для подаль||!ого падання в орепду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра|ни "|1ро м1сцев! дер:кавн|
адм|н|срац1!'', статтями 5, 11, 13 3акону !кра|ни "|1ро порялок вид1лент:я в

нацр! (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних васток (па!в)'',

"..й*, 22, 25, 55 3акону 9кра'1ни "|1ро землеуср1й'', отаттями 17' 22, 9э

розд1лу { |{ерех1дних полоя(ень 3емельного кодексу !кра!'ни' постаново1о
1&б1нец й|н|сщ[в !кра!ни в1д 24.01.2000 !х[э |19 "|1ро затверд)1(енн]{ |]орядц
рессщац|| договор|в оренди земельнот частки (пато)'', 9казом |1резидента
!кра!ни в[д 03.12.1999 ш9 1529/99 "|[ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки'' та розглятцъ:пи заяву €1Ф8
"\.:|аяк'' про затверд)кення 1ехн!чно] документац|! 1з землеусроло щодо
встановлен|{я ме:к земельно! д| лянки ]'{р 224 (невитребуваний пай) в нацр! (на

м[сцевост1) д;1я веден|{я товарного с!льськогосполарського виробництва |з

земель реформованого !(€|{ "\,1аяк'' на територ!! 1(оробонкинсько| с;льськот

раАи 9уц!вського району {арк1всько| област! за ме)€ми населеного тункту
д'}1'{ под:1пь!пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац11о 1з землеустро1о щодо встановлен1'{
мех< земельно] д|лянки }х'э 224 (невищебуваний пай) в нацр| (на м[сцевост1) дпя
веден|{'{ товарного с|льськогосподарського виробницгва реформованого
1(€|{ "\:1аяк" на територ!| |{оробочкинсько] с!льсько! рали 9уц!вського району
)0рк|всько! област| за меж:1ми населеного пункту для подапь1]]ого над:1н1{я в
оренду.



2.Аадати стов "йаяк"

2

в оренду земельну д|.ттянку

}',1! 224(невитребуванпй пай) д;1я веден1!| товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп "йаяк'' на територ1!

1(оробонкинсько| с|льсько] ради чуцтвського району {арк[всько| област1 за

межами населеного щ.нкц площе|о - 3,8837га, кадаощовий номер

6325484000:03:000:0083, до моменту ощимання власником ц|е] земельно]

д1.::янки св!доцтва про право власност| на нерут<оме майно, але не б|льпге н|ж на
10 Рок!в.

3. стов "\4аяк'' зобов'язаний:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну А|тлянку з 9уц|вськото районного

дерхавно}о адм1н1страц1е}о.
3 '2 , [о корисцванн'! земельно|о д1;тянкото

державно! реестрац1! договору оренди.
приступити п1с.]ш1

3.3.8иконувати обов'язки землекорисцъача в1дпов1дно до вимог

статт! 96 3емельного колексу !ща|ни.
4. (онтроль 3а виконанн'1м розпоряд)кен|{'{ пок-]!асти на заоцпника

голови районн! дерхавно! адм|н1страц|| (ова:тьнук 8.[.

!1ер:ший заступник голови
райоппо1 дерясавшо! адм|н1страц1!


