
чугу|вськА РАйоннА дшР}кАвнА Адш!|н|стРАц|я

хАРквсько[ оьлАст1
РозшоР яджш' ння

9уц!в

|1ро затвердя(ен[!я !ехн!нно!
документац![ !з землеустрою щодо
встановлення мел( земельно[ дйянки
}& б (невитребуваний пай) в натур1 (на
м!сцевост1) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформова!{ого ксп <<Рос!ш> на
територ!! 3ароясненсько[ с!льсько| Ради
{уц1'вського району )(арк!всько!
област! за ме}!(ами населеного шун[сгу

для подаль|пого надання в оренду

(ерулонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м|сцев| дер>кавн|

адм!н|сщац!!>>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|[ро порядок вид|лення в

нацр| (на м!сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних часток (па[в)>,

статтями 22,25,55 3акону }кра|ни <||ро землеустр|й>>, статтями |7,22,93, |22,

розд|лом [ |{ерех|дних |{оло>кень 3емельного кодексу 9кра!ни, постаново}о

|(аб|нету й!н|сщ|в 9кра!ни в|д 24.0|.2000 }{ъ 119 .|{ро затверд)кення |!орялк}

реесщац|| договор|в оренди земельно] частки (па'о)>, 9казом |1резидента

}кра!ни в|д 03.|2.!999 !'{р|529199 <||ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ацрарного сектора економ|кш> та розг]1янув|ши заяву псп
<<3аротснянське> в1д21:.10.20\4 ]',{9 23 про затверд)кення 1ехн|чно! дочментац||
|з землеусщок) щодо встановлення ме}к земельно] д|лянки ]ъ 6
(невище6уваний пай) в натур| ("а м|сцевост|) для ведення товфного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформов€}ного ксп <<Рос|л> на
територ|[ 3арохсненсько! с!льсько[ Радут {уц|вського району [арк|воько[
област| за ме)к€}ми населеного гункту ш1я подапь1шого надання в оренду:

1 . 3атвер дит!4 1ехн!нну документац|то |з землеусщо}о щодо встановлення
ме)|( земельно| д1лянки 3т!! 6 (невищебуваний лай) в нацр| (на м|сцевост!) лля
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого ксп <<Рос|р> на територ|| 3аро>кненсько] с|льсько] раду\
9уц!вського району )(арк|всько| област| за ме)ками населеного гункц д.]1я

подаль!пого надання в оренду.
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2.Р|адати псп <<3аротснянське) в оренду земельну д[лянку ]'{! 6

(невитре буваний пай) д!1я ведення товФного с!льськогосподарського

виробництва |з земель реформованого ксп <<Рос|л> на територ|| 3аро)кненськот

с1Ёьсько| Ради9угу!всь*'.' району )(арк|всько] област| за ме)ками населеного

гункц площе!о 1 ,уэцэ |&, кадасщовии номер 6з25483з00:01:000:0210, АФ

моменц отримання власником ц|е| земельно| д[лянки св!доцтва про право

*'."'.'| на нерухоме майно' €ш1е не б[льтце ньк на 10 рок|в.

3. псп <<3аро>княнське> зобов|язане:

3.1.9кла..дй д'.'в[р оренди на земельну д!лянку з 9уц!всько|о районно1о

державно}о адм|н|страц|сто .

3.2. ,,{о користування земельно}о д|лянкою приступиту| п|сля

дер)кавно| реестрацт[ договору орен д|4.

з .з. Биконув ату\ обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу у'Фа[ни.
4. (онтроль за виконанням розпоРядх(ення за{|ут1ша}о за собого.

[1ершп пй 3аступник голови

районно! дер2п(авно| адм1н|стра ц|| !о.к. вАР}кш!нов


