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]1ро затверд'(ення
документац|! |з землеустрок) щодо
встаповлення мея( земельно! д!лянки
!\! 393 (невитребуванпй пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведеп|!я товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з

3емель реформованого вАт
<<8веденське)> ||а територ||
|{овопокровсько! селищно! ради
9уц!вського району )(арк1всько[
област1 за мея(ами населеного пункгу
для подаль[пого надання в оренду

(еру*онись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|[ро м1сцев| державн|
адм1н|страц|!>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <|{ро порялок вид|лення в
нацр! (на м|сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних часток (па!в)>,
отаттями 22,25,55 3акону9кра{ни<||ро землеусщ|й>, статтямп1'7,22,9з,1'22,
розд1лом [ ||ерех|дних |{оло>кень 3емельного кодексу 9кра|ни, постаново1о
10б1нец !м1|н|сщ|в 9кра!ни в|д24.0\.2000 ].|ч 119 <|[ро затверА:кення |!орядку
рееощац|! договор1в оренди земельно| частки (па:о)>, 9казом ||резидента
)['кра!ни в|д 03.|2.1999 ]'{р |529/99 к||ро нев|дкладн! заходи щодо прискоРення

реформування ащарного сектора економ1ки>> та розг.}ш!нув1пи заяву |[|[ <{о1он>
в|д 30.10.2014 .]& 111 про затверАхення 1ехн|чно! документац!! !з землеусщото
щодо встановлення ме)к земельно! д!лянки }хге 393 (невищебуваний пай) в
нацр1 (на м1оцевоот|) для веденн'{ товарного с|льськогооподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <<Бведенське>> на територ||
Ёовопокровсько| оелищно| рали 

({уц|вського району [арк|воько| област1 за
ме)ками наоеленого пу1{кту для под:1ль11]ого наданн'| в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну доцментац|то 1з землеусщо}о щодо встановлення
меж земельно] д!.тшнки }:гэ 393 невиребуваний пай) в натур| (на м|оцевоот1) для
ведення товарного с1льськогосподаРського виробництва |з земель

реформованого 8А1 <<8веденоьке>> на територ|! Ёовопокровоько] селищно]

рали 9уц!вського району [арк!воько| област1 за ме)ками населеного гункту
д.1ш{ подс1льтцого надання в оренду.
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2.Бадати |1|! <с{,с1он> в оренду земельну д!лянку }.[э 393 (невитребуваний
пай) для ведення товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 8А1 ((введенське)) на територ|т Ёовопокровськот селищно!

ради !уц!вського району )(арк!всько! област1 за межами населеного пункту
площек) 3,5513 га, кадастровий номер 6325456200:01:000;0602' до моменц
отримання власником ц!е| земельно| дйянки св|доцтва про право власност! на
неРухоме майно, але не б|льтше н|хс на 10 рок|в.

3. |[|| <9с1он>> зобов'язане:
3.1.9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9угувськото районното

державно1о адм1 н |сщаш1сто.
3.2. [о коРистуванн-'{ земельното д1лянко}о г1риступити п1сля

дер){(авно1 реесщац11 договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядження залц|ца}о за собо1о.

[|ер:ший засц/пник голови
районпо! дерлсавно! адм!н!страц!! вАРжш[нов


