
!тутуъськА

!1ро затверд2кення

9уц!в

[ехн!чпо!
докумептац1| !з землеустроло ш{одо

встановленяя мет< земельно! д|лянкц
.1т& 223 (невитребуваний пай) в натур!
(ша м|сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земе;гь реформовапого (€11 "1![аяЁ' на
територ|! [{оробоякинсько! с!льсько1

ради !|уц!вського району )(арк1всько!
област| за мея(амп !|аселепого пункц/

для !|одаль||]ого надання в орецду

РАйоннА двР1(АвнА Адм!н|стРАц|я
хАРк1всько| оБлАст!

РозпоРяд)квння

х, ||!

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра1ни "||ро м!оцев! дер)кавн.
адм|н1страц![', статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни "|{ро порядок вид!ленття в

нацр| (на м1сцевост|) земельних д[,тянок власникам земельних насток (па!в)'',

статтями 22, 25, 55 3акону !ча|ни "|1ро землеустр|й'', статтями |7' 22' 93

роздйу | ||ерех!дних |{оложень 3емельного кодекоу 9кра!ни, постаново1о

1(аб!нету й1н|ср|в }ща1ни в|д 24.0|.2000 !т|о 119 "|1ро затверд)кенн.'{ |{орядц

реесрап|! логовор1в оренди земельно1 частки (пало)'', }казом |1резидента

9ща1ни в!д 0з.12.1999 !'Ф 1529199 "|1ро нев!дклтадн| заходи щодо прискорення

рефорпцъанття аграрного сектора економ1ки'' та розгля}т}ъ!пи заяву
([Ф8 'йаяк'' про затвердження 1ехн1чно| докуметттац|| 1з землеусщото щодо
вотанов.]1ення меж земельно] д1лянки ]ч[р 223 (невищеб1ъаний пай) в нацр1 (на

м!сцевост1) д;1я ведення товарного с!льськогосподарського виробництва [з

земепь реформованого 1(€|{ "\4аяк'' на територ|| (оробонкинсько{ с|льсько!

ради чуц]вського району [арк|всько! област! за межа}1и населеного пункц
д]1я под(}пь1ппого надання в оренду:

|. 3атверлттти техя|чну доцменташ!то щодо встановлення ме,>к земельно]

д[лянки .|ч[о 223 (невищебуваний пай) в нацр! (на м|сцевост!) д,'|'{ ведення

товарного с|льськогосгтодарського виробництва 1з'земель реформованого
1(€|{ "йаяк" на територ|! !{оробочкинсько] о|льсько! ради 9уц|вського району
)Фрк!всько! област! за ме)ками населеного пункту д.]ш{ подаль1цого надання в

оренду.



2

2.Бадатц стов 'йаяк'' в оренду земельну д}тянку !'{у 223

(невиребуваний пай) лля веАенття товарного с!льоькогосподарського
виробництва !з земель реформованого ксп на територ||

коробочкинсько! с!льсько] ради чуц!ъського району {арк|всько! област! за
3'8056' кадастровий номер

6325484000:03:000:0085, до моменц отимання влаоником ц|е! земельно{

д1лянки св1доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б|ль:пе н|:к на

10 рок|в.
3. (1Ф8 "\4аяк'' зобов'язан:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з {уц|воькою районно:о

дерэкавно:о алм !н !сщаш!с:о.
3,2, [о користування земельнок) д!лянкото присцпити п1с;1:{

дерхсавно| реесщац1| договору оренди.
3.3.8икотт}ъати обов'язки землекорисчвача в{дпов!дно до вимог

статт1 96 3емельного колексу }щатни.
4. 1(онроль за викона]1н'|м розпорядження пок.]]асти на засц/пника

голови районнт державно! адм|н1сщац|| 1(ова.гтьнук 8.1..

[1ерпппй засцгпник голови
районшо! Аертсавпо1 адм|н!страц!! вАР]кш,[нов


