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документац1| !з землеустропо щодо
встановле|!пя меэк земельно! д1лянки
}{! 3б9 (невитребуванпй пай) в натур1
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського ви робништва 1з

земель реформованого
<<Бведешське> ца
Ёовопокровсько! селпщно! ради
{уц!вського району &рк!всько1
област1 за мея(ами цасе]|е[!ого пункту
для подаль[цого цадання в оренду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону 9кра1ни <|{ро м|сцев| дерхсавн!
адм|н1сщац1}, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <|1ро порядок вид!лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних насток (пав)>'
статтями 22,25,55 3акону ){'кра1ни <<|[ро землеусщ!й>>, статтями \7,22'93' \22'
розд|лом { |{ерех1дних |]олохень 3емельного кодексу 9кра|ни' поста]1овок)
(аб|нету \4|н|ощ|в }кра!ни в!д 24-01-2000 !\! 119 <|1ро затверд)1(ення пор'цч
реесщац|| договор1в оренди земельно| частки (пато)>, 9казом [1резидента
!кра!ни в!д 0з.|2.1999 !'{р \529/99 <||ро нев!дкладн| заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ|ки) та розглянувтши заяву 108
<<!овопощовко> про затвердження 1ехн|чно| докуметттац|! !з землеусщото
щодо вотановлення ме}1( земельно| д1'пянки }.{! 369 (невищеб1ъаний пай) в
нацр| (на м[сцевост1) д1я ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ1|
Ёовопокровсько| селищно| ради 9уц!вського району {арк1всько] област| за
межами населеного тункц д']1я подаль1]]ого наданн-,{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну докр:ентац1то !з землеустро:о щодо встановлен}'1
меж земельно| д!лянки ф 369 (невищебуваний пй) в натур1 (на м1сцевост|) дтя
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель
реформованого 8А1 <8веденське>> на територ|| }1овопокровсько| селищно]
рали 9уц!вського району {арк|всько| област] за ме)ками населеного ггг{кц
д']1,1 пода.'1ь1пого наданн,! в оренду.
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2' Аадати 108 <Ёовопокровка)> в оренду земельну д1лянку .}хго 369
(невитребуваний пай) д'|я веденн]{ товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <8веденське> на територ||
Ёовопокровсько! селищно! ради 9угу!вського району !арк|всько| област! за
ме)ка]\,|и населеного пункц площек) з '4665 |1, кадасровий номер
6325456200:0\:000:0601, до моменту отриман|{'{ власником ц!ет земельнот
д1;тянки св1доцтва про право в.]1асност| на нер1о<оме майно, але не б|льтпе н1ж на
10 рок|в.

з. тов (новопокровка> зобов]язане:
3.1. 9к.гтасти догов|р оренди на земельну д!ляньу з 9уц!вськото районно:о

державноло адм[н|сщац!сто.
3.2. !о корисцвангш земельною д1'чянкого приступити п|сля

дер)кавно] ре€сщац|| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. 1(онтроль за виконанням розпорядхен|{я з:1пи!цак) за соболо.

11ер;ший засц/пнпк голови
районно! дерясавно! адм!н!страц!| |о.к. вАР}кв|нов


