
!тугутвськА РАйоннА двРжАвнА Адм1н!стРАц(я
хАРк|всько! оБлАст!
Роз|!оРяд)кпння

!1ро затверд2!{е|!ня

1|уц1в

[ехн!чно1
документац!} |з землеустропо щодо
встановлецця мея( земельно1 д!ляпки
)т{! 221 (певитребувапий пай) в натур!
(па м|сцевост!) для ведепця товарного
с!льеькогосподарського вшробнпцтва 1з

земель реформованого !(€11 "]![аяк'' на
територ!! [{оробонкинсько| с!льсько]
рали 1{уц|вського району [арк1всько|
област! за ме?ками населепого пуцкт),
для !|одаль|цого надацця в орецду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни "|1ро м1сцев1 дерхавн|
адм|н|срац|!'', статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни "|{ро порядок вид1лення в

нацр| (на м|оцевост!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па1в/',

"''й'"" 22, 25, 55 3акону 9ща!ни "|1ро землеусщ1й'', статгями |7, 22, 93

розд[лу [ |{ерех|дних |{олохсень 3емельного кодексу !ща'{ни, постаново1о

!<аб|"е,у й|н1отр1в 9кра!ни в1д 24.0\ '2000 }'|э 119 "|{ро затвердження порядц
рессщаш1! договор|в оренди земельно| настки (пало)'', }казом |1резидента

!кра{ни в|д 0з.|2'1999 !'{р 1529199 "|1ро нев1дкладн| заходи щодо прискоренн,1

реформування аграрного сектора економ|ки'' та розг.]1'1нув|]]и заяву

€1Ф8 "йаяк'' про затверд)|(ення 1ехн!чно] документац|| |з землеусщого шодо
встановленця ме>к земельно] д|лянки ]т[р 221 (невищебуваний пай) в нацр1 (на

м1сцевост|) для ведення товарного сйьськогосподарського виробництва

реформованого (€|{ "йаяк'' на територ|| |{оробонкинсько! с|льськот ради
9уц!вського району {арЁвсько| област| за ме}(ами населеного п}'|{кц д!я
подш!ь1цого надан|{'{ в оренду:

1. 3атверАити 1ехн[нну Аокументац1то |з землеусщою щодо встановлення
ме>к земельно! д|лянки ]ч[р 221 (невищебуваний пай) в натур1 (на м[оцевост[) д.гтя

ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1(€|{ "}у1аяк'' на територ|| 1{оробонкинсько! с1льсько| ради
т{уц!вського району {арк1всько| област| за межами населеного пункту д,ш1

пода',1ь1]1ого надання в оренду.

х" |'//
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2. |1адати стов "йаяк'' в орет1ду земельщ/ д|лянч ]{р 221'
(невищебуваний пай) для ведент:я товарного с|льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого ксп на територ|!
1(оробоэкинсько| с|льсько| ради чуцтвоького району {арк|всько! област[ за
ме)ками населеного тту{кту площек) - 3,755\га, кадасщовий номер
6325484000:03:000:0087, до моменц ощимання в.,1асником ц|е| земельно]
д!'пянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б1льгпе н|>к на
10 рок[в.

3. стов "\:1аяк'' зобов'язан:
3. 1 . }класти догов|р оренди на земельну А!лянку з 9уц!вськоло районното

державното адм!н1сщац[ето.
3.2. !о користування земельнок} д|лянко|о

державнот ресстрац|! договору оренди.
приступити п1с]1,1

з.з. виконувати обов'язки землекориоцвача в!дпов!дно до вимог
статт! 96 3емельного колексу !ща|ни.

4. 1(онроль за виконанням розпоряд)кення пок.]1асти на застпника
голови районно! дерхсавно| адм|н1орац||. }(овальиук Б.|

!1ерпшпй заступпцк голови
районно| дерясавпо1 адм!н!страц1!


