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документацп |з землеустрок) щодо
встановлення метс земельно! д!лянки
!\} 383 1невитребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост|) для веденця товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого
<<Бведенське>> нд
Ёовопокровсько! селищно! ради
9уц!вського району {арк|всько1
област1 за ме'ками населецого пункту
для подаль1цого надання в оренду

вАт
територ|!

(ерутонись статтями 6, 1'з, з9 3акону !кра|ни <<|!ро м1сцев! державн|
адм1н1сщац1!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<[1ро порядок вид|лення в

натур1 (на м[сцевост|) земельних д|;:янок впасникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9ща!ни <[[ро землеустр|й>' статтями 17 
' 
22' 9з' 122'

розд|лом } |!ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу !кра!ни, лосташовою
1(аб1нету \4|н|сщ|в !ьра!ни в1д 24.о1'20о0 !:гэ 119 <||ро затверд)кення |{орядку

реестрац|т договор[в оренди земепьно] чаотки (пато)>, !казом |1резидента
9кра!ни в1д оз.\2.\999,]ч[р 1529199 <|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'1

рефорплування аФарного сектора економ|ки' та розг.]т'{нув!ши заяву |1|1 <с{,с|ою>

в$ 15'12.2014.}!э 19 про 3атвердження 1ехн|чно] документац1] |з землеусрото
щодо встановлення ме)к земельно! д!лянки .}:го 383 (невитребуваний пай) в
нацр! (на м!сцевост|) для веденгб{ товаРного с|льськогосподарського
виробництва |з земепь реформованого БА1 <<8веденське) на територ|т
Ёовопокровсько! селищно{ ради чуцтвського району {арк|всько! област| за
ме)ками населеного пункц для подапь11]ого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну дочментац|го 1з землеустрото щодо встановлення
мех земельно] д|лянки.}[о 383 (невиребуваний пай) в натур! (на м!сцевост!) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ1! !{о'вопокровсько! селшщно|

ради 9уц|вського району {арк[всько1 област1 за меж:1ми населеного пункту

д]1я подаль1]1ого надання в оренду.



2' на;1ати |]|1 <<9с!он>> в оренд- зе}1е--1ьну д!лянч_ ш9 з8з (невиребуваний
пай) лля ведення товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого БА1 <8веденське> на територ|| Ровопокровсько! се''ищнот
ради {уц!вського району {арк|всько| област| за ме)ками населеного пункту
плолдело 3,4664 га, кадастровий номер 6325.156200:01:000:0610 до моменц
отримання власником ц1с] земельно] д|,чянкл св1доцтва про право в;тасност| на
нер1э<оме майно, але не б1льтпе н|ж на 10 рок|в.

3. |{|{ <<9с1он> зобов'язане:
3.1. !класти догов!р оренди на земельну д|лянку з {угу|вськото районното

дер)кавно1о адм1н1сщац1€|о.
3.2. {о користуванття земельно1о д|лянкото

дер>кавно| ресстрац1| договору оренди.
присч.пити п|сля

3.3. Биконувати обов'язки землекористувата в1дпов|дно до вимог статт1 96
3емельного кодексу 9ща!ни.

4. 1{онтроль за виконанням розпорядження зали!]1ак) за собото.

[1ерппий засц/пник голови
районно[ дерэкавно! алм!н!страш!! !о.к. вАР}кв|нов


