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|[ро 3атверд'сецня

9уц1:в

?ехц!чцо!
докумептац!1 |з землеустро:о шоАо
встановле|!ня меяс земельно! д|цяпки
"1т& 

442 (невитребуваний пай) в натр1
(па м|сцевост|) для ведення товар|!ого
с|льськогосподарського виробништва !з
земель реформованого вАт
<<8веденське>> на територп
|{овопокровсько! селищцо! ради
{уц!'вського району !арк|всько!
област! за ме'|(ами насе.,|ецого пункту
для подаль|||ого надання в оренду

1(ер1тониоь статтями 6, \з, 39 3акону !кра!ни <|1ро м!сцев! державн|
адм!н1сщац1!>, статтями 5, 1!, 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид1лення в

нацр| (на м|сцевост1) земельних дйянок власникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статтями 17 
' 
?2,9з, |22'

розд[лом { |{ерех1дних |1оло>кень 3емельного кодексу 9ща!ни' постановок)
(аб|нету й|н!сщ[в 9кра?ни в1д 24.0\ '2000 !т[о 119 <||ро затвердх(ен}'{ ||орядку

рессщац1} договор1в оренди земельно] частки (па:о)>, 9казом |!резидента
!кра{ни в!д 0з ''!,2.'!,999 !'[р 1529/99 <|{ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформуванття аграрного оектора економ[к})) та розг']1янув1ши заяву |1|1 <с{с[ою>

ь|д 30.|2.2014 |т[э 75 про затвердх<ення 1ехн|чно| документац!! 1з землеусщото

щодо встановпенн'1 меж земельно| д1;инки !т[с 442 (невищеб1ъаний пай) в
нацр1 (на м|сцевост1) д;1я ведення товарного с!льськогосподароького
виробнит1тва |з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ|!
Ёовопокровсько| селищно] ради чуц1ъського району }арк1всько! облаот| за
межами населеного пункц д']1'1 подш!ь!]]ого наданн'{ в оренду:

1. 3атверАити [ехн1нну докуметттац|то !з землеусрото щодо вотановлення
меж земельно! д|лянки }гя 442 (невитребуваний пай) в нацр! (на м1оцевост1) лля
ведення товарного с|льськогосподароького виробництва 1з земель

реформованого вАт (введенське> на територ[! }{оБопокровсько! селищно1

ради чуцтвського району [арк|всько| облаот| за мех:1ми наоеленого п}'нкц
д']1'{ под:1пь|пого надання в оренду.
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2' Аадати [!|{ <-!с]он> в оренду земельну д1лянку }'{! 442 (невиребуваний
пай) д;тя веден1{'1 товарного с|льськогосподарського виробництва [з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ|! Ёовопокровсько| селищно!
ради 9уц!вського району {арк1всько! обласЁ за межами наоеленого пункц
тллощело 3,9998 га, кадасровий номер 6з25456200:01:000:0618' до моменц
ощимання власником ц|е| земельно! д1лянки св[доцтва про право власност| на
нер1,эсоме майно, але не б|ль:пе н|ж на 10 рок|в.

3. |{|| <<9с!он>> зобов'язане;
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районноло

дерх<авното адм|н|сщац!ето.
3.2. [о корисцванг:я земельною д]лянкою приступити п !с.:ш

дер:кавно| рессрац!1 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекориоцвача в!дпов!дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу ущатни.
4. 1(онроль за виконанням розпорядт{енн'{ зали111(1к) за собото.

11ер:шпй засц/п|!цк голови
районно! дерлсавно! адм!я!страц!1 [о.к. вАРжш|нов


