
чугу!вськА рдйоннд двР}!ивнА Адги[н1стРАц[я
хАРк|всько[ оБлАст1

11ро 3атвеРджсення [ехн!чно[
документац!! !з землеустрок) щодо
встановлення ме1!( земельно! д!лянки
л} 68 (невитребуваний пай) в натур! (на
м!сцевост!) для веде!!ня товарного
с!льськогосподарського виробппцтва !з
земель реформованого ксп <<Рос!ш> на
територ!1 3аролсненсько! с!льсько[ Ради
9уц!|вського району [арк1всько!
област! 3а ме)|(ами населеного пункту
для подаль!шого надання в оренду

|{еру:оиись статтями 6, 13 3акону }кра!ни .|[ро м1сцев[ дер>кавн|
адм|н!сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <|[ро порядок вид[лення в
натур| (на м|сцевост|) земельних д|лянок власник€}м земельних часток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни <|-|ро землеустр|й>>, статтями 17,22,9з, |22,

розд|лом )( |[ерех|дних |1оло:кень 3емельного кодексу )/кра!ни, постановок)
(аб1нец й|н|стр|в )/кра!ни в|д 24.0|.2000 ]\9 119 <|!ро затверд)кення |{оряд5у

реесщац|| договор!в оренди земельно| частки (пато)>, }казом |{резидента
9кра[ни в[д 03.12.|999 ]'{[р\529|99 <|!ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефоршування ащарного сектора економ|кш> та розглянув1ши заяву псп
<<3аро>княнське> в|д21:.10.201.4 ]ч|э 31 про затверд)кення [ехн!чно! документац|!
!з землеустро1о щодо встановлення меж земельно| д!лянки ]ч|р 68
(невище6уваний пай) в нацр| (на м|сцевост!) дпя ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп <<Росй>> на
територ!{ 3аро>кненсько] с|льсько| ради 9уц!вського району [арк|всько|
област| за ме}ками населеного пункту для под€тль1цого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|то |з землеустро|о щодо встановлення
ме)к земельно| д|лянки ш 68 (невище6уваний пай) в нацр! (на м!сцевост|) для
веден}1я товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого ксп <<Рос|л> на територ1| 3аро>кненсько| с|льсько! Радп
9угу!вського району )(арк|всько! област[ за ме)ками населеного пункц д^г!я

под€}ль|цого надання в оренду.
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2.Аадати псп <<3аро>княнське>) в оренду земельну д|лянку ]ч|ч б8

(невище6уваний пай) д]\я ведення товарного с!льськогосподарського

виробйицтва !з земель реформованого ксп <<Рос!о> на територ|| 3аро>кненсько]

с1дьсько! раду\9угу!вського району {арк|всько{ област| за ме)ками населеного

пункту площек) 3,0620 |&, кадасщовий номер 632548зз00:01:000:0216, АФ

моменту отримання власником ц|е[ земельно] д|лянки св|доцтва про право

власност! на нерухоме майно' {ш1е не б|льтце н|хс на 10 рок!в.
з . псп .3аро)княнське)) 3обов'язане:
3.1. }кл асти догов!р орен д|4 йа земельну

дер)кавно}о адм|н|сщац|ето.
д|лянку з т{угу|вською районнок)

з.2. ,,{о користування земельно}о д|лянко}о приступити п1сля

дер>кавно{ реесщац1| договору оренди' 
| вимог статт! 963.3. Биконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов1дно до

3емельного кодексу )/кра!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядженн'{ з€|пи1п€||о за собото.

[1ерпш *1й 3аступ н ик голови
районно! дер)п(авно! адм!н1страц|| вАРжш!нов


