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!1ро затвердя(ення
документац!! !з землеустро:о шодо
встановлення мелс земе.лпьцо! д!лянки
.\! 254 (невитребуваний пай) в натр!
(на м!сцевост|) для ведецня товарцого
с!льськогосподарського впробнпштва !з
земель реформованого вАт
<<8веденське>> |!а терштор!!
}{овопокровсько! селищво! ради
9уц1'вського Району )(арк!всько|
област| за ме'(ами насе.,!ецого пункту

для подаль!||ого ||адан||я в оренду

1{ер1тонись отаттями 6, \з, з9 3акону }кра|ни <|1ро м1сцев1 дерхавн1
адм1н|стац!}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|[ро порядок вид'дення в

натр| (на м1сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних иасток (па!в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !ща1ни <[{ро землеустр!й>' статтями \7 
' 
22' 9з, 122'

розд|лом { |{ерех1дних |{олохсень 3емельного кодексу }кра!ни' постаново!о
1{аб!нету й|н|сщ|в 9ща!ни в|д 24 .01 .2000 .}:гэ 1 1 9 <|1ро затвердження |{орядку

реесщац|! договор|в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |!резидента
}кра!ни в!д 0з.'!'2.1999 !'[р \529|99 <|!ро нев!дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного оектора економ!ки'> та ро3глянувши заяву пп (яс1он)
в|д 15.12.2014 !х|э 17 про затвердженн'1 ]ехн!чно] документац|| |з землеустрото

щодо встановлення ме)к земельно| д1'гтянки !х|-о 254 (невиребуваний пай) в

нацр| (на м1сцевост1) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <8веденське> на територ|!
Ёовопокровсько| селищно! ради чуцтвського району {арк1всько| област! за

межами населеного пункту для подапь1]]ого надання в оренду:
1. 3атвердити 1ехн1нну документац[}о 1з землеустро1о щодо1. 3атвердити 1ехн1чну документац1}о 1з землеустро1о щодо встановлення

ме;к земельно] д|лянки !т[о 254 (невитребуваний пай) в нацр! (на м|сцевост|) лля
ведення товарного сйьськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ|| Ёс!вопокровсько! селилцно]

ради чугу]вського району {арк1всько! област| за межами населеного гункц
дпя пода'1ь1!1ого надання в оренду.
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2. Бадати |]|{ <<-{с|он> в оренду земельну д|лянку 1т[э 254 (невитребуваний
пай) для ведення товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого вАт (введенське>> на територ|! Ёовопощ;овсько! селищнот
рали 9уц!вського району {арк1воько| област1 за ме)к.!ми населеного щ.нкч/
площело 3,4664 га, кадасщовий номер 6325456200:01:000:0609 до моменц
ощим:|н}!]{ власником ц|с| земельно] д|лянки св!доцтва про право власност| на
нерухоме майно, а.те не б|льтпе н1:к на 10 рок|в.

3. |{|{ <<9с1ою> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди ва земельну д|ттянку з {уц!всько:о районното

державного адм!н|страц1ето.
3.2. [о користування земельною д!,тянкого присцпити п1сля

дер:кавно| реесщац!| договору оретци.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвана в!дпов1дно до виллог статг| 96

3емельного кодексу }кра1т:и.
4. (онтроль за виконан1{'{м розпорядження зш1и1ц:1ю за собо*о.

!1ер:ппй заступшик головш
районно| дерясавно! адм!н!страц|1 . вАРт{втнов


