
чугуьськА РАйоннА дшРя{АвнА Ад1и!н!стРАц1я
хА}к|всько| оБ.]1Аст|

Ро3поРяд)к0,ння
чуц!в

[ехн|чно|

мр /?6'

|1ро затвердя(ення
документац!! 1з землеусгроло шоло
встановлення мехс земельцо| д!лянки
}[э 135 (невштребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського вшробнил|тва 1з

земель реформованого вАт
<<Бведенське>> на територ!!
Бовопокровсько! селилцно! радц
{угу!вського району )(арк!всько!
област! за мея(ами цаселеного [ункту
для подаль|цого шадання в оренду

1(еруюниоь статтями 6, 13 3акону 9кра1ни <|{ро м1сцев1 державн1
адм|н|сщац|}' ст^ттями 5, 11, 13 3акону 9кра|ни <|[ро порядок видйення в
нацр1 (на м1сцевост|) земельних д1.ттянок власникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22' 25, 55 закону укра!ни <[[ро землеусщ|й>>, статтями \7 
' 
22' 9з' \22'

розд|лом { ||ерех[дттих |1олоясень 3емельного кодексу !кра!ни' постаг{ово}о
|{аб1нету й1н|сщ|в 9кра'{ни в|д 24.0\.2000 }[э 119 <|1ро затвердхення [|орядч
реестрац|! договор1в оренди земельно! настки (па:о)>>, 9казом ||резидента
}кра!ни в1д 0з.|2.1999 ]т|р 1529799 <<|{ро нев|дк-гтадн| заходи цодо прискорен|{я

реформування ащарного сектора економ!ки> та розгляцвлши заяву 1ФБ
<Ёовопощовко> про затверд)|(ен1{'1 1ехн1чно] докуме*ттац!1 !з землеусщото
щодо встановленн'{ мех( земельно1 д|-гтянки )хго 135 (невищебуваний пай) в
нацр| (на м|сцевост[) для веденн,{ товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А] <8веденське>> на територ1|
Ёовопокровсько! селищно! ради 9уц!вського рйону {арЁвсько] обласй за
межами населеного пункт для подаль|лого надання в оренд/:

1. 3атвердити 1ехн1нну документат1!то 1з землеусщото щодо встанов;]ення
меж земельно1 д1лянки '}[р 135 (невищебуваний пай) в натур| (на м!сцевост|) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого вАт (введенське>> на територ|| новопокровськот селищно]

ради 9уц!вського району {арк|всько| област| за ме)|(ами населеного щ.н!сту
д]1я подаль|шого наданн'{ в оренду.
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2.|1адати 10Б <<Ёовопокровка>) в оренду земельну д!лянку л9 135
(невищебуваний пай) для веденн'{ товарного сйьськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8А1 <<Бведенське>> на територ!|
Ровопокровсько| селищнот ради {угу!вського району {арк1всько] област| за
ме)ками населеного пункту тллощето 3,4665 га, кадастровий номер
6325456200:01:000:0598, до моменту ощим:1ння власником ц1е! земельно|
д|;тянки св|доцтва про право власност] на нер),хоме майно. але не б|льшде н|яс на
10 рок[в.

3. 108 <Ёовопощовко> зобов'язане:
3.1. !класти д'.''|р 'р""д, 

на земельну д1лянку з 9уц!вськохо районното
дер>кавното адм|н1сщац[епо.

3.2..!,окористування земельною д!лянкого присцпити л!с,пя

дерэкавно! рессщац|т договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни.
4. (онтроль за виконан!{'1м розпорядя(ення зш1и11]а.!о за собото.

11ерпший заступник голови
районно! дерясавпо! адм1п!страц!| [о.к. вАР){{в1нов


