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!1ро затверд'кення
документац1! |з землеустро:о шодо
встя||овле||ня пдеп< земедьно1 д!ляцки
)\! 167 (невитребуваний пай) в нацр|
(на м|сцевост!) для ведення товдрцого
сйьськогосподарського виробнпштва 1з

земель реформованого
<<8веденське>> на

вАт
територ1!

Ёовопокровсько! сел!!щно! радп
9уц!вського району {арк!всько!
област! за мех(амш населецого пункту
для !|одаль[цого надання в оренду

}(ерулонись статтями 6, 1з' з9 3акону !кра!ни <<|1ро м|сцев! дер>кавн|
адм|н|отрац[}>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|{ро порядок вид|ленття в
нацр| (на м|сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних иасток (па!в)>,

статтями 22,25' 55 3акону !кра!ъи (про землеустр1й>>, статтями |7'22'9з' \22'

розд[лом )( ||ерех1дних |{олохсень 3емельного кодекоу укра1ъи' постаново1о
1{аб1нету й|н!сщ|в 9кра!ни в1д 24.0|.2000 )',{! 119 <|{ро затверджен}{я порядку
реесщац!| договор|в оренди земельно] частки (пато)>, }казом [{резидента
9кра1ни в|д 0з.\2.!999 !'{р 1529199 (про нев1дк-г1адн| заходи щодо пРискорення

рефортшування ащарного сектора економ!ки)' та розглянув1ци заяву |{|{ <<{с|ою>

в1д 15.12.201'4 !т[э 24 про затверд}(енгб{ 1ехн|чно] докрлентац1| |з землеусроло
щодо встановлен!{'{ меж земельно! д1;тянки }'{о 167 (невитребуваний лай) в
натр1 (на м|сцевост!) для ведення товаРного с|пьськогосподароького
виробництва |з земель реформованого БА1 <8веденське> на територ[|
!{овопощовсько| селищно| ради чуц!ъського району !,арк1всько! обпаст1 за
межами населеного пункту для подаль1]]ого наданн'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн[ину дот<дсентац1го |з землеусщого щодо вотановлен1{'{

мех земельно'[ дйянки }т[э 167 (невищебуваний пай) в нацр| (на м1оцевост1) для
ведення товарного сйьськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ[! ЁоБопокровсько| селищно|

ради чуц]вського району [арЁвсько] област| за ме)к:]ми населеного тункц
д']1я под:]'пь!пого надання в оретцу.
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2' |1адати [![| <.!с|он> в оренду земельну д!лянку ')х[э 167 (невитребуваний
пай) лля ведення товарного с!льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 8А1 <8веденське>> на територ!! Ёовопокровсько[ селищно|
рали 9уц!вського району )(арЁвсько! област! за ме)!(ами населеного пункту
тллощело 3,0309 га' кадасщовий номч 6325456200:01:000:0607, до моменц
отрим!1ння власником ц|е| земельно| д1лянки св|доцтва про право в.тласност| на
нерухоме майно, а-'!е не б[льгпе н|эк на 10 ройв.

3. |[|| <с{с1он> зобов'язане:
3.1. !класти догов[р оренди на земельцу д!лянку з 9уц|вською районно|о

дер}(авнок) адм1н1стац1с}о.
3.2.,{окористування земельнок) д1лянко|о приступити п1с]1я

державно1 рессщац1| договору оренди.
3.з. виконувати обов'язки землекорисцвава в|дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. |{онщоль за викон:1нням розпоряд'кен}{'{ зали1па|о за собото.

[|ерппий засцпник головш
районно! дерясавпо[ адм|н|страц!! |о.к. вАРт{п,!нов


