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документац!! |з землеустрого щодо
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област1 за ме?к8ми населеного пункту
для подаль|цого надання в оренду

1(ер1.тонись статтями 6, |з, з9 3акону }ьра!ни <|{ро м1сшев| Аержавн1
адм|н!страц|!>, статтями 5, 11, 1з 3акону }кра!ни <|!ро порядок вид!пення в

нацр1 (на м!сцевоот1) земельних д!лянок власникам земе'1ьних часток (па|в)),
статтями 22,25, 55 3акону }кра!ъи (про землеусщ|й>>, отатгями 17'22'9з' 1'22'

розд|лом { |{ерех[дних |{оло>кень 3емельного кодексу 9кра!ни) постаново}о
}Фб|нец й|н|сщ|в 9кра!ни в!д 24.0| '2000 }{о 119 <|!ро затверд)кенн'{ |!орядч
реестрап|| договор!в оренди земельно| настки (пато)>, !казом [!резидента
!кра!ни в!д 0з.1'2.|999 !'{р 1529199 <<|1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|ки' та розг]шнув1пи заяву [[[! <<9с1ою>

ь1д 15.12.2014 }.[о 18 про затвердхення 1ехн1чно1 документац|! |з землеуотрото

щодо встановдення ме)1{ з9мельно! д!лянки )хго 386 (невищебуваний лай) в
нацр| (на м|сцевост[) для веден1{'1 товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого БА1 <<Бведенське> на територ|!
Ёовопощовсько| оелищно| ради чуц!ъського району {арк|всько| област| за
межами населеного гункц для подаль1]]ого наданн,{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1ину документац1то !з землеустрото щодо встановлення
мех земельно] д|лянки }[о 38б (невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост!) Аля
ведення товарного о|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого вАт ((введенське> на територ1! Ёо'вопокровсько| селищно]

ради 9уц|вського району 1арк|всько| област| за межами населеного пункту

ц7

д]ш1 под:1пь1]1ого надання в оренду.
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2'Бадати |{|] <{с1он> в оренду земельну д|:тянку ,\! 386 (невитребуваний
пай) л.гтя ведення товарного о1льськогосподарського виробництва ]з земель

реформованого БА1 <Бведенське) на територ1т Ёовопокровсько} селищнот

ради 9угу!вського району !арк|всько! област| за ме)!(:|ми населеного тункц
плоцело 3,4664 га, кадастровий номер 6325456200:01:000:0612 до моменц
отриманн'{ в.[1асником ц1е| земельно| д1лянки св|доцтва про право власност1 на
нер1эсоме майно, але не б!льтпе н1хс на 10 рок|в.

3. |{|{ <с1,с|он> зобов'язане:
3.!. }класти догов1р оренди на земельну д!лянку з {угу|вською районното

дерхавноло адм|н|срац|ело.
3.2. .[1'о корис:ування земельно!о д|,тянкого присцпи ги п!сля

дер>кавно! реесрац!1 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща1тти.
4. 1(онроль за виконанням розпоряд)кення за.,1и!]]ак) за собото.

!1ерпшпй заступник головп
районпо[ дер:кавно! адм|н!страц1! |о.к. вАРя{Ё|нов


