
чугу!вськА РАйоннА дш'РжАв|{А Ад\,пн!стРАц1я
хАРк!всько1 оБлАст|

Р о зп оРяджв ння

9уц|в

техн!чно1

]{р ёа;|

|!ро затверд?[сення
документац!1 !з землеустро:о шоАо
встдновлецня ме:к земельно! д!лянки
)\!2|2 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого |{€|! <<Рос1п> на
територ!1 3аротсненсько! с!льсько! радш
9уц!вського району &рк!всько|
област! за ме'(ами насе.]|еного пу||кту
для ||одаль|||ого надацця в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ча!ни <|{ро м1сцев! державн|
адм1н|сщац!!), статтями 5, 11, 13 3акону 9ща|ни <|1ро порядок вид!лення в
нацр1 (на м1сцевост|) земельних д[,тянок власникам земельних яасток (па!в)>,
статгями 22,25, 55 3акону !кра!ни <<|1ро землеусщ|й>>, статтями \7'22'93' |22'
розд|лом { |{ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу 9кра|ни' постаново|о
1{аб1нету \,1|н1сщ1в }кра!ни в|д 24'01.2000 !хго 119 <[{ро затверджен}{'! порядку

рессрац|| договор1в оренди земельно| частки (пато)>, !казом [{резидеттта

!ща!ни в!д 0з.1'2.1999 ]'{р |529199 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного оектора економ!ки) та розг]ш{щвшли заяву |{€|{
<3арожнянське>> в|д 21.10-2014 !т{э 33 про затверджент{'{ 1ехя1нно| документац!|
|з землеусрото щодо встановлення меж земельнот д1.глянки .]'|р 212
(невищебуваний пай) в натур! (на м|сцевост|) для веденн'{ товарного
о|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1(€|| <<Рос|р> на
територ1{ 3аро:кненсько! с1льсько] ради чугу]вського району {арк|всько|
област[ за межами населеного пункту д.,ш{ подаль1пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац1то !з землеустроло щодо встановленн'{
меж земельно| д| лянки ]'{р 2\2 (невищеб1ъаний пай) в нацр1 (на м1оцевост!) для
ведення товарного с1льськогосподарського вфобництва !з земель

реформованого 1((|{ <Рос|о на територ!! 3арохсненсько| с!льсько| рали
9уц!вського району {,арк|всько| област| за межами населеного г|у{кту для
подаль1шого надання в оренду.
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2. Аадати |{€|1 <3арожнянське)) в оренду земельну д|лянку 3\го 212
(невищебуваний пай) д:тя веденв'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (6|{ <<Рос1я> на територ[| 3арожненсько!
с1льсько| ради чуц!вського району {арк|воько] област! за ме)ками населеного
!},!{кц площе}о 7,4385 га' кадасщовий номер 6325483300:05:000:0149, до
моменц ощиманн'1 власником ц1е! земельно! д|лянки ов!доцтва про право
власност| на нер1хоме майно, але не б1льпле н|ж на 10 рок1в.

3. |1€|{ <3арохнянське>> зобов'язане:
з.1. укласти догов!р оренди на земельну д1лянц з 9уц!вською районното

дерхсавното адм[н!сщац|ето.
3.2..[о корисцвання земельною д!лянкою присцпити п1сля

державно! реесщац1| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!'ни.
4. 1(онроль за виконанням розпоряд)кення з!!]!и1па]о за собото.

!1ерппшй заступнпк голови
районно! дерх<авно! адм!н!страц!! вАРя{в|нов


