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документац![ |з землеустрого щодо
встанов.'!ення меяс земельно1 д!лянкш
$е 387 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товаРного
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого вАт
<<8веденське>> на територ!1
}{овопокровсько! се.лппщно! ради
9уц!вського району &рк!всько1
област! за ме'|€ми насе.]|еного пгупкту
для подаль!цого наданпя в ореяду

1(еругонись статтями 6' \з' з9 закону уща!ъи <|{ро м!сцев1 дерхсавн|
адм|н|орац[Б, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра!ни <|[ро порядок вид|лент:я в
нацр| (на м1сцевост[) земельних д|лянок власникам земельних васток (па!в)>,
стат'гями 22,25,55 3акону !кра{ни <||ро землеустр!й>>, отаттями \7'22'9з' \?2'
розд|лом !, |[ерех1дних |{олох<ень 3емельного кодексу 9кра|ни' постаново{о
1{аб|нету й|н!ср!в !кра:ни в1д 24-0|.2000 '}т[э 119 <|!ро затвердження |{орядц
реесрац1| договор!в оренди земепьно| настки (пато)>, !казом |!резидента
}кра!ни в!д 0з.\?'\999 ){э 1529199 <<|{ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

реформування ащарного оектора економ|ки>> та розглянув1пи заяву |{|{ <<{с1он>

в|д 30.10'2014 1,[я 113 про затвердх{ення 1ехн[нно| докуиентац|! [з землеусро:о
щодо вст.!нов.]1ення ме)к 3емсльно! д1'пянки }.{э 387 (невитребуваний пф в
нацр[ (на м|сцевоот!) для ведення товарного с|льськогосподарського
вщобництва |з земепь реформованого 8А1 <<8веденоьке>> на територ||
}1овопощовсько1 селищно! ради чуц'.вського району {арк1всько! облаот| за
ме)ками населеного тункту д]1я под:}ль!пого надан}'{ в оренд.':

1. 3атвердити 1ехн!нну докщиентац1по !з землеустро:о щодо встановленн'1
мех земельно] д|пянки ш9 387 (невищебуваний пай) в вацр| (на м1оцевост|) лля
веден]1я товарного с|льськогооподарського виробництва 1з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ1! Ёовопокровсько! селищно|

раАи 9уц!вського району )(арк[всько| област1 за мех(1ми наоеленого тгг{кту
д'1я подапь1пого надання в оренду.
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2- Аадати пп (яс!он) в оренду земельну д|лянку Ф 387 (невитребуваний

лай) для веденн'1 товарного о|льськогосподаРського виробництва 1з земель

реформованого вАт (введенське>> на територ|| }{овопокровсько! селищно|

ради чугу!ъського району !арк1всько! обпаст! за мехами населеного тункц
площего 4,1447 га, кадасщовий номер 6325456200:01:000;0604' до моменц
отриман!{'{ власником ц|е! земельно! дйянки св|доцтва про право власност! на

нер1.хоме мйно' але не б|льтпе н|х на 10 рок1в.
]. |{|1 ,<8с!он" зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельщ/ д1лянку з 9уц!вського районното

державно1о адм1н1страц|€1о.
3.2.,{окориотування земельно1о д|лянкото

державно| реесщац|| договору оренди.
3 .3 . Биконувати обов'язки землекористувана в|дпов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу 9ща|ни.
4. (онтроль за виконанням розпорядження за.'1ип]а1о за собо:о.

[1ерлпий заступник голови
районно! дерпсавно! адм|н!страц1!

присцпити п|с]1'1

к).к. вАРжш!нов


