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документац1! !з землеустроло щодо
встанов.||€ння меэк земельно1 дйяпки
}\! 54 (шевштребуваший пай) в натур| (на
м1сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського впробництва 1з

земель реформованого вАт
<<Бведенське>> на тер}|тор[{
Ёовопокровсько! се.тпищно! ради
{уц!вського райопу [арк1всько1
област! за ме'кам!! цасе.леллого пункту
для подаль||!ого надання в оренду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м|сцев! дертсавн1
адм|н|сщац|}, статтями 5, 11' 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид!лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д!,тянок власникам земельн!{х насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ъи (про землеусщ|й>>, статгями \7,22'93' |22'

розд1лом { [{ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' пост:1новок)
1(аб1нец й|н|стр|в 9кра!ни в|д 24.01.2000 !т[о 1 19 <|1ро затверд}{ен!{'{ порядч
реесщац1! договор1в оренди земельно| частки (пато)>, 9казом |1резидента
}кра!ни в|д 0з.12-1999 !'{р 1529199 <[1ро нев1дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ!ки> та розг',1янувтли заяву 1Ф8
<<Ёовопощовка> про затвердхення 1ехн|чно] дочментац11 !з землеусро:о
щодо встанов]1ення меж земельно| д1лянки !т[э 54 (невищебуваний пй) в нацр|
(на м|сцевост1) д']1.,1 ведення товарного сйьськогосподарського виробництва [з

земель реформованого 8А1 <<8веденське> на територ1| !{овопокровсько!
селищно! ради чуц.!вського району )(арк|всько] област| за ме}(ами населеного
пункц д]1я пода.]1ь|пого надання в оренд/:

1. 3атвердити 1ехн|ину документац!:о !з землеустро:о щодо встановлення
мех< земельно! д|лянки .]т[р 54 (невиребуваний пай) в нат1р| (на м1сцевост!) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з зептель

реформованого вАт (введенське>> на територ11 новопокровськот селит:що!

ради 9уц!вського району {арк|всько] област1 за межами населеного пункц
д.'1'{ под:]'ль1шого надан|б1 в оренду.
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2. |1адати тов (новопощовка) в оренду земельну л|ттянку 1'[я 54
(невитребуваний пай) д;ш1 ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого БА1 <8веденське> на територ|{
Ё1овопокровсько! селицщо| ради 9уц!вського району {арк|всько| област| за
межами населеного тцнкту площето 2,0362 га, кадасщовий номер
6325456200:01:000:0600, до моменту ощимання власником ц[е! земельно!
д|.тлянки св|доцтва про право в.]]асност! на нер}хоме майно, апе не б|льтде н|лс на
10 рок1в.

3. 108 <<Ёовопокровко> зобов'язане:
3.1.9к;тасти догов|р оренди на земельну д1лянч з 9уц!вськото районното

державноло адм1н|страц1сто.
3.2..[1о корисцвання земельною д1,тя нкого приступити п|с,чя

дер>кавно! реестрац!| договору оренди.
3.3. Биконрати обов'язки землекорисцвача в1дповйно до вимог статг1 96

3еме'пьного кодексу укратни.
4. 1(онтроль за виконан11ям розпоряд)кен|'{ зали|па]о за собо|о.

[1ерппшй заступник голови
райопно1 дерясавно| адм!н!страц!! |о.к.вАР){ш!нов


