
!пту|вськА РАйоннА дпРт(АвнА Адш!1н!стРАц1я

хАРк|всько| оБлАст|

Р о зп оРяд)кв ння

!!ро

чуц1ъ

1ехн|чно|

}$ 4?/

затверд?кення
доп9мештац!| |з землеустропо щодо
встановлення ме:к земельшо! д1лянки
}[е 220 (невптребуваний пай) в патур1
(на м|сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробвицтва 1з

земель рефс!рмовапого |(€|1 "1!1аяк'' па
територ1! [(оробоякинсько! с!льсько!
радп {уч!вського району &рк!всько!
област! за мея(амп цасе]|ешого пункту
для подаль|цого шадання в оре||ду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ща|ни "|{ро м!сцев| дерт<авн!
адм1н!сщац|[', статтями 5' 11, 13 3акону !кра|ни "|[ро порялок вид|ленг:я в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д!лянок власттикам земельних насток (паф'',
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни "|!ро землеустр1й'', статгями \7, 22' 9з
розд|:у [ |!ерех1дних |[оложень 3емельного кодексу укра1ъи, постаноЁото
}Фб[нету й!н!сщ|в }ща!ни вй 24'01.20003т|э 119 "|{ро затверд>кення |{орядку
реесрац1| договор|в оренди земельно] частки (пато)'', }казом |!резидента
!ща!ни в[д 0з.12.|999 !'{9\529|99 ''||ро нев[дкладн| заходи щодо пРискорення
реформування аграрного сектора економ1ки'' та розглящгвтпи заяву €1Ф8
''\:1аяк'' про затвердженн'1 1ехн1чно! докуметттац|| |з землеусщото щодо
вста]]овлення меж земельно| д!лянки ]т[р 220 (невищебуваний пай) в натур! (на
м1сцевост!) д']1я ведення товарного с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого !{€|{ "йаяк'' на територ|| 1(оробонкинсько! с1льсько]

ради чуц!ъського району [арк1всько! област| за мет{ами населеного пункц.
д.]1'1 подаль1пого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|тну доч,ълентац|то |з землеустро}о щодо встаповлен|{'{
меж земельно! д|лянки !т[э 220 (невищебуваний пай) в натур1 (на м|сцевост|) для
веденн.'{ товаРного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|{ "},1аяк'' на територ1! 1(оробо.ткинсько| с!льсько| рали
1{уц!вського району {арк1всько] област! за ме'(ами населеного пункц д'{я
под!!ль!пого наданн'{ в оре}1ду.
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2' |1адати стов в оренду земельну д|лянч ]х[р 220
(невитребуваний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого ксп ша територ1|
(оробоякинсько! с1льсько! ради чуц!ъського району харк|всько] област| за
ме)к'|ми населеного тцнкц площе|о - 1,5680 га, кадасровий номер
6325484000:03:000:0084, до моменц ощимання власником ц!с! земельно!
д|лянки св1доцтва про право власност1 на нерухоме майно, а]|е не б|льтпе н|х< на
10 рок1в.

3. стов ''йаяк'' зобов'язан:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц1вськото районно;о

державно|о адм1н1стац1сю.
з.2.до користування земельнок) д|лянкото щ]исц/пити

державно1 ресстрац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов|дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу }ща|ни.
4. 1{онтроль за виконанн'1м розпорядх(ення покласти на засцпника

голови районн! державно| адм|н1сщац1| 1{овальнук.8.[ .

11ер:пий заступник голови
районпо! дер:кавпо| адм!ш!страц!! вАР)1ш[нов

п1сля


