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||ро затверд'(ення
документац|{ |з землеустропо щодо
всташов.,|ення метс земельно! дйянки
)\! б8.01 (певитребуваний пай) в натур!
(на м]сцевост!) для веден[|я товарного
с!льськогосподарського впробництва 1з

земель реформовапого [(6!1 <,(Рос!Ф) на
територ![ 3ароясненсько1 с!льсько1 ради
9уц!'вського району [арк!всько1
област1 за ме'ками !!аселеного пункту
для подаль|цого цадання в оренду

1{ер1понись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <[1ро м|сцев1 державн1
адм1н1сщаи|}, статтями 5, 11, 1з закону укра!ъи <<|{ро порядок вид|лення в

натур| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25, 55 3акону !кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статгями 17'22'93' \22'

розд1лом { ||ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу укра!ъи' постаново}о
1{аб|нету й|н|стр|в !кра!ни в1д 24.01.2000 ш9 119 (про затверд)кення |1орядку

реестрац1| договор[в оренди земельно| настки (пало)>>, }казом |[резиден1а
9ща!ни в!д 0з.\2.\999 л! 1529/99 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'{

рефортшування ащарного сектора економ!ки)' та розглянувлпи заяву |!€||
<<3арохснянське>> ъ|д 2\.\0.20\4 3\! 35 про затвердх(енн'{ 1ехя!нно! документац||
1з землеустроло щодо вст:1новлення ме)1{ земельно| д|лянки !т[о 68.01
(невиребуваний пай) в натр1 (на м1сцевост!) дл'{ веденн'{ товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|! <Рос1о на
територ[! 3арожненсько| с1льсько| ради 9уц!вського району )(арк1всько!
област| за межами населеного пункц д]1я под!1''1ь1пого надан1],{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну докртенташ!го |з землеустро*о щодо встановлен[0{
ме:к земельно] д|лянки .}чгр 68.01 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1)

для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 1{€|{ <Рос|я> на територ|| 3аролсненсько! с|льсько! ради
9уц1вського району {арк|вськот област| за межами населеного пункц для
подальшого надання в оРенд/.
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2.!1адати |{€|1 к3арожнянське)> в оренду земельну д|лянку ф 68.01
(невиребуваний пай) для веденн'1 товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1(€|{ <<Рос1л> на територ|| 3арохсненсько|
с|льсько! ради чуц!ъського району 1арк1вськот област| за межами населеного
тункц площе|о 4,406| га' кадасщовий номер 6325483300:02:000:0329' до
моменц отриманн-'1 власником ц|е! земельно| д]лянки свйоцтва про право
впаоност| на нер1о<оме майно, але не б|льтпе н1ж на 10 рок|в.

3. |{€|{ <3арожнянське>> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 1{уц!вського районното

деР)кавно1о адм1н1страц1ею.
3.2..{окорисцвання земельно1о д|лянко:о присцпити

державно| реесщац!| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки земдекорисцвана в1дпов1дно до вимог статг! 96

3емельного кодексу укра1ъи.
4. (онщоль за виконанням розпорядження пок.]1аоти на пер|пого

засцпника голови районно! державно| адм1н!сщаи|! Бархе!нова 1Ф.1(.

,2|>
3асцпник голови районно! ,#.-=-'
дерясавно1 адм!н!страп|! в.в. коРоствльов
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