
{тугу[вськА РАйо|шА двРт{АвнА Ад\дп{1стРАц!я
хАРк!всько| оБлАст|

Р озп оРяд}кв ння

!!ро затвердя€н[|я

{угу1:в

[ехн|чцо!
документац!! !з землеустропо щодо
встацовлен||я меяс земельпо! д!лянкп
}[э 167.1 (невитребувдний пай) в патур!
(па м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробништва |з
3емель реформовапого вАт
<Фведенське>> ца терптор||
Ёовопокровсько! селищно[ ради
9уц!вського району *арк!всько1
област! за ме'(амп населевого пункту
для подаль|||ого ||аданпя в оренду

1(еруто.тись статтями 6' 1з' 39 3акону }кра!ни <||ро м!сцев| дерл<авн|
адм|н!сщац11>, статтями 5' 11' 13 3акону 9кра|ни <<|{ро порядок вид|ленття в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д|ляшок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25, 55 3акону 9ща1ни <|{ро землеусщ[й>>, статгями |7 

' 
22' 9з' 122'

розд|лом { |1ерех1дних |{олотсень 3емельного кодексу 9кра!ни' пост{тновок)
}Фб[нету \{!н|сщ1в !кра1ни в1д 24.0\'20001Ф 119 <|{ро затвердт{ення |{орядку
реесраш|| договор!в оренди земельно| частки (пато)>, )/казом |!резидеттта
9кра!ни в!д 0з.|2'|999 ]'{р 1529199 <|{ро нев|дкладн1 заходи щодо приокорен!{'!

реформуванття афарного сектора економ[ки) та розг'ш1нувши заяву |{|{ <<9с!ою>

вщ 15.|2.201^4 }.{э 22 про затвердження 1ехн|чно1 документац1! |з землеусщото
щодо встановленн'{ ме)к земельно| д1лянки Ф 167.1 (невище6уваний лай) в
нацр1 (на м|сцевоот!) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8А[ <<8веденське>> на територ||
Ёовопокровсько! селищно] ради {уц|вського району харйвсько| област| за
межами населеного !ункц/ д|я подаль1цого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн!нну до:<ртентац1:о |з землеустрого щодо вотановлен}'1
ме>к земельно] д|лянки }.[р 167.! (невищебуваний лай) в натур1 (на м|сцевост|)

для веден!{-'{ товарного сйьськогосподарського виробництва |з земель

реформованого вАт (введенське> на територ[! ЁоЁопокровсько! селищно1

ради чуц1ъоького району |арк|всько! област| за межами населеного пункту
для подапь1]]ого над:1ння в оренду.
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2. Ёадати |[|{ <<_1с|ою> в оренду земельну А1лянку !т[о 167.1 (невитребуваний
пай) для веденн'1 товарного с]льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого вАт (введенське> на територ1! Ёовопокровсько! селищяо|
раАи 9уц!вського району {арк|всько| област| за ме)ка]!{и населеного пункц
площего 0,4355 га, кадасщовий номер 6325456200:01:000:0613' до моменц
отрим.:нн'1 в.]|асником ц|е] земельно1 д!лянки св1доцтва про право власност1 на
нерухоме майно, але не б|льтце н|хс на 10 рок|в.

3. |[[{ <<_{,с1ою> зобов'язане:
3.1. )|'класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9угу!?ськото районното

дерх(авнок) адм1н1сщац1€|о.
3.2. [о користування земельно}о д1лянкок) присцпити п!сля

державно| рессщацц договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в1дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу }ща!ни.
4. 1(онщоль за виконанн'1м розпорядх(ення зали:па:о за собо:о.

!1ерпший засцгпник головп
районно! дерлсавно! адм|н!страц!| |о.к. вАРт{в1нов


