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[ехн!чно!
докумептац11 1з землеустропо шоАо
встановл€ння меак земельно| д|лянки
}& 439 (невитребуваний пай) в натур|
(на м|сцевост;) для ведення товарного
с!льськогосподарського впробнпштва
!з земель реформованого вАт
<<Бведенське>> ца територ!|
[{овопокровсько| селпщно! ради
9уц|вського району )(арк!всько1
област! за межами насе''|еного [ункту
для !|одаль|шого надацня в оренду

1(ерухонись статтями 6, 1з, з9 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев1 дер>кавн|

адм|н1срац1}>, отаттями 5, 11, 13 3акону 9ща'{ни (про поРядок вид!лент:я в
нацр| (на м!сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра1ни <<|{ро землеуотр1й>>' статтями 17'22'9з' |22,

розд[лом { |{ерех1дних |]оложень 3емельного кодексу !кра!ни' пост€!ново}о

1(аб1нету й1н1сщ1в }кра!ни в|д 24.01.2000 )\! 119 <|{ро затвердженн'1 порядгу
реесщац|| договор!в оре}ци земельно] частки (пато)>, !казом |{резидента
}ща1ни в!д 0з.12.1999 !'{р 1529199 <|{ро нев1дкладн| заходи щодо приокоРення

реформуванття аграрного оектора економ!ки) та розг''ш1нув!пи заяву |{|{ <<_1,с|ою>

в\д 30'|2.2014 }[э 74 про затверд)кенн.,{ 1ехн1чно! докрлентац|! |з землеусщоло

щодо встановленн'| ме)( з9п!ельно| д!:гянки }'{! 439 (невитребуваний пай) в

нацр| (на м|сцевост!) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ|!
Ёовопокровсько! селипщот ради 9уц!вського району )(арЁвсько! област[ за
межами населеного гункц д]1я подаль|пого надан!1я в оренду:

1. 3атвердтгпа 1ехн1яну документаш!то !з землеусщою щодо вст:1новлення

меж земельно1 д1лянки ш9 439 (невитребуваний пай) в натур! (на м|сцевост!) для
ведення товарного с|льськогосподарського вифобництва 1з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ|! Ёовопокровсько! селищно]

раАи {уц!вського району )(арк|всько| област| за межами наоеленого тункту
д.]1'{ подаль!цого надання в оренду.
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2.Аадатя |[|| <<_{,с1он> в оренду земельну д|лянку )т[е 439 (невиребуваний
паЁ:) ддя ведення товарного сйьськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ|! }{овопокровсько| селищно!

рали 9уц!воького району !,арк|всько1 област1 за межами населеного щ.нкту
площело 3,4665 га, кадастровий номер 6325456200:01:000:0615' до момент
отимання власником ц1с] земельно| д!лянки св!доцтва про право власност| на
нерухоме майно, але не б|льтце н!;к на 10 рок1в.

3. -||-|1 <<-!{с|ою> зобов'язане:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну д1ттянку з '[угу!вськото районното

дер]кавното адм1н1сщац1ею.
3.2..{окористування земельнок) д|лянко|о приступити п1с]|'{

державно1 рессщацп договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекориоцвача в|дпов!дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу укра!ни.
4. (онщоль за виконанням розпорядження зш1и1]1а]о за собото.

!1ерпший засцгпнпк голови
район|!о! дер'(авно! адм!я!страц!| !о.к. вАРжш!нов


