УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

С\. СТ.

№

Про внесення змін до розпорядження голови рай держадміністрації від
14.12.2017 № 795 «Про надання дозволу ФГ «АГРО-ТРОЯ» на розробку
проектів землеустрою щодо надання у користування на умовах оренди строком
на 14 років земельних ділянок орієнтовними площами 6,5000 та, 27,0000 та,
27.0000 та, 22,0000 та (не витребувані земельні частки (паї) - сіножаті) із земель
колишнього КСП «Росія», розташованої на території Мар’ївської сільської ради
Запорізького району за межами населених пунктів, для ведення
сільськогосподарського виробництва»
Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,
розглянувши заяву голови ФГ «АГРО-ТРОЯ» від 04.01.2018 № 02:
1.
Внести до розпорядження голови райдержадміністрації від
14.12.2017 № 795 «Про надання дозволу ФГ «АГРО-ТРОЯ» на розробку
проектів землеустрою шодо надання у користування на умовах оренди строком
на 14 років земельних ділянок орієнтовними площами 6,5000 га, 27,0000 га,
27.0000 га, 22,0000 га (не витребувані земельні частки (паї) - сіножаті) із земель
колишнього КСП «Росія», розташованої на території Мар’ївської сільської ради
Запорізького району за межами населених пунктів, для ведення
сільськогосподарського виробництва» (далі - Розпорядження), наступні зміни:
1)
у п. 1 Розпорядження слова та цифри «строком на 14 років»
замінити словами та цифрами «на строк до моменту отримання власниками
сертифікатів на право на земельну частку (пай) державних актів на право
власності на земельну ділянку, але не довше ніж на 14 років».
2)
у п. 2 Розпорядження слова та цифри «терміном на 14 років»
замінити словами та цифрами «на строк до моменту отримання власниками
сертифікатів на право на земельну частку (пай) державних актів на право
власності на земельну ділянку, але не довше ніж на 14 років».
Решту Розпорядження залишити без змін.

3.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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С.І. Чудеснова

