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11ро затвердтсешня 1ехн!яно1 документац|!
!з землеустро:о щодо встацовленпя ме)!{
земельно| д!ляцкц м 375
(невитребуваний пай) в нацр!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с1льськогосподарського вшробництва !з
земель реформованого 8А1 <<Бведенське>>
на територ!1 Ёовопокровсько| селидцно!
радп {угу!}ського району {арк|всько!
област1 за ме2ками населе|!ого !|ункту для
подаль!шого надап|!я в оре||ду

1{ер1тояись статтями 6' 13 3акону }кра!ни <|!ро м|сцев| державн|
адм1н[отрац1б, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид!лення в
нацр| (на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>'
статтями 22' 25' 55 3акону }кра!ни <<|1ро землеустр|й>' статтями \7 

' 
22,9з, 122'

розд!пом )( |1ерех|дних [!оло>кень 3емельного кодексу !кра!ни, постановок)
(аб|нету й!н!сщ!в )/кра!ни в1д 24'01.200о )\! 119 <|{ро затвердження |[орядку
реестрац1! договор1в оренди земельно| настки (пато)>>' !казом |1резидеттта
}ща|ни в|д 0з.12'1999 ]'{р \529|99 <<[1ро нев|дкладн! заходи щодо пРискорення
реформування ащарного сектора економ1ки'> та розглянув1]]и заяву
1Ф8 <Ёовопокровка) про затверд}(ення 1ехн1чно] документац|| 1з землеустро}о
щодо встановлент'1 ме)( земельно| д|лянки ш! з75 (цевищебуваний пай) в
натур! (на м1оцевост|) дзш{ веденн'{ товарного с!льськогооподарського
виробництва !з земель реформованого 8А1 <8веденське>> на територ||
Ёовопощовсько! селищно| ради чуц1ъського району {арк|всько] област| за
межами населеного пункту д]ш1 пода.]1ь1шого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну дот9ттенташ|ло 1з землеустрою щодо встановлення
мех< земельно1 д|лянки .|{д 375 (невиребуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост!) для
веденн'1 товарного с|льськогосполарського виробништва |з земель
реформованого 8А1 <8веденське>> на територ1! ЁоЁ'опокровсько| селищно|
ради чугутвського району {арк|всько| област| за межами населеного пункту
д]1я подаль1пого надання в оренду.

2. |1адати 1Ф8 <Ё{овопочовка> в оренд). земельщ/ д1лянку 3х[э 375
(невищебуваний лай) для ведент{-'1 товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого БА1 <8веденоьке>> на територ!!
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Ёовопокровсько| селищнот ради 9уц!вського району {арк|всько| облаот1 за
ме'{ами населеного {тя{кц площе|о з '9998 |&, кадасщовий номер
6325456200:01:000:0622, до моменту отримання власником ц1с] земельно|
д|лянки св1доцтва про пРаво власност[ на нер1хоме майно, але не б|льп]е н1ж на
10 рок1в.

3. 1Ф8 <Ёовопощовка)) зобов'язане:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну д|;тянку з {уц!вськото районнохо

державно!о адм!н1стац1е1о.
з'2. .{о користуван}{'{ зъмельно|о д1лянко1о приотупити

державно1 реестац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов1дно до вимог

с гатт! 96 3емельного кодексу уФатни.
4. 1{онтроль за викона|нт'1м розпорядженн'{ покласти на пер|пого

засцпника голови рйонно| державно| алм!н!страш!|.

-,------7 ///
[-олова районно1 лерэкавно1 ч 

. ;(:г>=т>-адм|н!страц11 7' €.о. коРол!ок

п1с.]!'1


