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!1ро затверд'!(ення

9уц|в

1ехн!чпо1
документац|1 1з землеустро:о щодо
встановлення меяс земе.тпьпо! дйянки
)\} 317 (невитребуваппй пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського вшробншштва 1з

земель реформовапого
<<8веденське>> на
|{овопокровсько! се.тппщно! ради
9уц!вського району &рк|всько!
област! за ме'ками населеного пун[(ц
для подаль[|]ого надання в оренду

1{еруговись статтями 6, \з' з9 3акону !кра!ни <||ро м!сшев! лержавн!
адм!н1сщаш||>, статтями 5' 11' 13 3акону }кра!ни <<|{ро порядок видйент:я в

нацр1 (на м1сцевоот!) земельних д|лянок власгтикам земельних насток (па!в)>,
отаттями 22' 25, 5 5 3акону }кра!ни <<|1ро землеуотр|й>>, статтями 17 

' 
22' 9з ' 122'

розд1лом 1 ||ерех|дттих |{оложень 3емельного кодекоу 9кра!ни, пост21новок)
1{аб|нету й|н1сщ1в 9кра1ни в|д 24'01.2000 }.[о 119 <|{ро затвердх(ен!{'1 [|орядку
рессщац1| договор1в оренди земельно| настки (пато)>, 9казом ||резидента
9кра!ни в!д 0з.|2.1999 !{э |529199 <<|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискорен!{'1

рефорпування ащарного секгора економ!кю) та розг;1ящ/в|ци заяву |!|! <с[с|ою>
в1д 30.10.2014 |\!: 114 про затверджен|{.,{ 1ехн!нно! докушентац1| [з землеусщо:о
щодо встановлення мея( земельно! д!лянки )х[я317 (невищебраний пай) в
нацр1 (на м|оцевост1) д:1 т ведення товарного с|льськогооподарського
виробництва 1з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на терггор1|
}{овопоцтовсько! селищно] ради чуц]ъського району {арк|воько| област1 за
межами наоеленого пункц д| 1 подаль[]]ого надання в оренду:

1. затвердити 1ехн|нну докщ*ентац|ю |з землеусщо:о щодо вот:1новпення
меж земельно| д1лтянки }'[о 3 17 (невищебуваний пай) в т{ацр! (на м1сцевост!) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель
реформованого 8А1 <8веденське>> на територ|| Ёовопощовсько| селищно]

рали 9уц!вського району )(арк[всько| област! за ме]к(1ми населеного пункц
д]1я подаль!шого надання в оренду.
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2. нада'!и пп (яс!он) в оренд/ земельну д|лянку.ш9 317 (невитребуваний

пай) для веденця товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого БА1 <<Бведенське> на територ|! Ёовопокровсько! селищнот

ради чуц!ъського району !арк1всько! област1 за межами населеного тцнкц
площето 3,9998 га, кадастровий номер 6325456200:01:000:0603, до моменту
отримання власником ц|е! земельно! д|лянки св|доцтва про право в:тасност1 на

нер1'хоме майно, але не б|льтпе н|ж на 10 рок1в.
]. |{|| ,.9с!он" зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земедьну д|лянку з 9уц|вськото районното

деРжавно1о адм1н1страц1с}о.
3.2.,{окористування земельно1о д|лянкото присцпити п1с.'1,{

державно! реесщац1[ договору оренли.
3.3.8иконувати обов'язки землекоршсцвава в!дпов!дно до вимог отатг| 96

3емельно: о кодексу }ща1ни.
4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення з:1пи11]ак) за со0о1о.

пер[|!цй заступник голов!|

районно| дерясавно1 адм!н!страц!! }о.к. вАРжш|нов


