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[ехц!чцо!
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|1ро затверд'(енвя
документац!! !з землеустро|о щодо
вс1'ановленпя ме:к земельно! д!лянки
!\!: 98 (невитребуваппй пай) в натур| (на
м!сцевост!) для ведення товарцого
сйьсько:осподарського виробништва |з

земель реформованого 1{€|1 <<Рос1я>> на
': еритор!1 3ароясненсько| с!льськот ради
9уц!'вського району )(арк!всько!
област! за мея(ам!| наседеного пункту
для подаль[цого надапця в оренду

1(еру;онись статтями 6, 13 3акону !кра'|ни <|{ро м|сшев| :ер:кавн1

адм|н1страц|}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра1ни <<|{ро порядок в::].тення в

натур| (на м[сцевост1) земельн|11х д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22' 25, 55 3акону !кра'1ни <|{ро землеусщ|й>>, статтями 17 ,22. 9з. 122'

розд|лом )( |1ерех|дних |{олот<ень 3емельного кодексу ){'кра|ни' пос|зчово}о
(аб|нету \41н|сщ|в 9кра!ни в1д 24.01.2000 !хго 119 <|[ро затвердження г'орядц
ресстрац1| договор|в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |{резидента

}ща!ни в|д 0з '\2'\999 ]чгр 1529/99 <<|1ро нев|дкладн1 заходи щодо пр'1скорення

реформування ащарного сектора економ!ки)) та розглягувтли заяву ||€|{
<<3арожнянське>> в\д 2\.\0'20\4 )\! 30 про затверд)кення 1ехя1чно] док}'ментац|]
1з землеуорото щодо встановлення меж земельно| д1лянки ]хгч 98

(невищебуваний пай) в натур1 (на м|сцевост|) для веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва [з земель реформованого 1(€|{ <Рос|л> на
територ1! 3арохсненсько! с|льсько| ради чуц]ъського району {арк|всько}
област1 за межами населеного пункц для подаль1]1ого наданн]1 в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац!*о 1з землеусрото цодо встанов.1енн,1

меж земельно| д1лянки ф 98 (невищебуваний пай) в натур| (на м|сцевсс;|) лля
ведення товарного с|льськогосподарського вир'обништва 1з земель

реформованого 1{(|[ <<Рос1я> на територ1! 3арожненсько| с|льс,ко! ради
!угу!вського району [арк|всько] област| за межами населеного п)'т1кц для
подаль!пого надання в оренду.
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2'Аадати |!(|{ <3арохсттянське)) в оренду земельну д1"'1янк} _ъ 98
(невитребуваний пай) д[!я ведення товарного с!льськогосподз1эського
виробництва |з земель реформованого 1(€|{ <Рос|я> на територ1| 3аро;:.;;тенсько|

с1льсько] ради чуц!ъського району {арк1всько| област1 за ме}(ами ]|:селеного
пункту площе!о 7,4681 га' кадасровий номер 6325483300:01:000:0281, до
моменту ощиман|{'{ власником ц|с] земельно] д1лянки св|доцтва про 11р!!во

в.гтасност| на нерухоме майно' але не б|льтде н|>к на 10 рок[в.
3. |1€|1 <3арот<нянське>> зобовйзане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д!,:янку з 9угу!вськото :.,йонно:о

дерлсавното адм!н1страц1его.
3.2. .{о корисцвання земельно!о д1.]и|нко}о присцпити п1с]]'\

держ:1вно1 реесщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувана в!дпов!дно до вимог с'_а'гт| 96

3емельного кодексу 9ча!ни.
4. 1(онтроль за виконанн'1м розпоряд)1(енн'{ за]1ип1а|о за собото.

[1ерппий заступн|1к голови
районно! дер:кавно| адм!ш1страц1! !о.к. вАРжв1нов


