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Ро3т|оРяд)квння

11ро затверд'(ецпя

9уц1'в

1ехц!чно!
документац!! 1з землеустроло щодо
встановлення мелс земе.тпьцо! дйяпки
)\! 84 (невитребуванпй пай) в натур| (на
м!сцевост!) д.'|я ведецця товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого вАт
<<8веденське>> на територ!!
[{овопокровсько| се.т:ищно! радп
{уц!вського району )(арк|всько!
област! за ме]!$!ми насе.]!€ного !|ункту
для !|одаль|цого нада||ня в орецду

(ер1тонись статтями 6' 1з' з9 3акону !ща!ни <|{ро м{сшев! державн!
адм1н|страц|}>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|1ро порядок вид|ленг:я в
нацр1 (на м1сцевоот|) земельних д|лянок власникам земельн}'( яасток (па!в)>,
статтями 22,25' 55 3акону 9ща!ни <<|{ро зем;теусщ|й>>, отаттями \7 

' 
22' 9з ' 122'

розд[лом !, ||ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу 9ща|ни' пост:тновою
1{аб1нету й!н!стр|в }кра!ни в|д 24.0\.2000 }'|э 119 <|{ро затвердт{ен1'{ |{орядку

рессщац|| договор1в оренди земельно| частки (пато)>, }казом ||резидента
!ща1ни в1д 0з.12.1999 !'{р |529/99 <|{ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

рефортяування ащарного оектора економ!ки) та розг''шнув!ши заяву |||{ <_{с1ою>

ъщ 15 '1'2.2014 }тгэ 21 про затвердження 1ехн|чно| документац1! !з землеусщото
щодо встанов.,]енття мет< земельно| д|лянки }'[э 84 (невиребуваний пай) в нат1р1
(на м1сцевост!) для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого 8А] <8веденоьке>> на територ|! Ёовопокровсько|
селищно| ради 9уц!вського району !арк1воько] област| за межами населеного
пункц д.]1я пода]ь|пого надан1'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1яну докщлентац|ю [з землеусщото щодо вот(:новпенн'{
мея< земельно| д1'пянки },[ц 84 (невитребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост|) для
веденн'т товарного с1льськогосподарського
реформованого вАт (введенське> на територ||

ради чугу!ъського району {арйвоько! обласЁ за
д]1я пода.]|ь!]]ого надання в оренду.

хр !42

вщобництва 1з земель
!{оЁопокровсько| оелищно]
ме){ами населеного пункц



]. !адати ||[| <-!{с!ою> в оренду земельну д1лянку }.{э 84 (невитребуваний
пай) :ля веденн'! товарного с|льоькогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8А1 <Бведенське>> на територ|! Бовопокровсько| селищно]
рали 9уту!вського району {арк!всько| област1 за ме)ка|}1и населеного пункту
площето 3,7683 га, кадастровий номер 6325456200:01:000:0608, до моменту
оримання власником ц!с] земельно] д|лянки св!доцтва про право власност! на
нер}томе майно, але не б|льтпе н|яс на 10 рок|в.

3. |{[{ <.{с|он>> зобов'язане:
3.1.9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районно}о

державно|о адм1н1стац1е|о.
3.2..{окорисцвання земепьно1о д[лянкото

державно! реестрац|| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов|дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу }ща!ни'
4. 1{онщоль за викон:1нням розпорядження зали1па]о за собото.

|1ерпший заст5гпник голови
районно! дерясавно1 адм!н!страц!1 вАРж[тнов

приступити п1сля


