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11ро затверд)кення 1ехн1чно!
докумецтац!! |з землеустро:о шоАо
встановлення ме:к земельно1 д!лянки
)\} 378 (невитребуваций пай) в натур1
(на м!сцевост|) для в€дення товарного
с|льськогосподарського впробнпцтва !з
3емель реформовашого вАт
<<Бведенське>> на територц
}|овопокровсько! селипцно! ради
9уц1вського району {арк!всько|
област! за мех(ами цасе.'!еного пункту
для подаль1||ого надання в оренду

товарного с1льськогосподарського
8А1 <8веденське> на територ|!

чугу[вськА РАйон|1А дшРя(АвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк1всько! оБлАст!

РозпоРяд)квння

х, ?'2чуц1ъ

1(ер1,тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|!ро м|сцев! державн|
адм1н|сщац||>, статтями 5' 11' 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид!лення в
нацр! (на м|сцевост[) земельн!тх д|лянок власникам земельних насток (па|в)>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра{ни <|{ро землеустр!й>>' статтями 17'22'9з' \22'
розд!лом )( |!ерех1дних |[оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постановок)
(аб1нету \4|н!сщ1в }кра1ни в|д 24.0| '2000 }:го | 19 <|!ро затвердження |[орядку
ресстрац1| договор|в оренди земельно] частки (пато)>, }казом |{резидента
!кра1ни в|д 0з.12.1999 !{у \529/99 <<[{ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

рефорптування ащарного сектора економ|ки) та розглянувтпи заяву 108
<<Ёовопокровка> про затвердхення 1ехн|чно| документац|| |з землеустрою
щодо встановленн'1 меж земельно| д1лянки }'|с 378 (невищебуваний пай) в

дпя веден}{'1

реформованого
Ёовопокровсько| селищно] рали 9угу!вського району {арк1всько| област| за
мехами населеного пункту д]ш1 подаль1пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну документаш!го |з землеустрото щодо встановленн'|
меж земельно| д]лянки .\гэ 378 (невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) для
ведення товарного с[льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8А1 <<Бведенське>> на територ|| новопокровськот селищно]

ради 9угу!вського району {арктвсько|
для подапь1]]ого надання в оренду.

2.|1адати 1Ф8 <<Ёовопокровко>

област! за межами населеного ття{кту

в оренду земельну д[лянку .].{р 378
товарного с1льськогосподарського

нацр| (на м|сцевост!)
виробництва [з земель

(невитребуваний пай) для ведення



виробництва !з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ1!
Ёовопокровсько| селищно] ради 9угу!вського рйону {арк|всько! област1 за
межами населеного пункту площето 3,5495 га, кадастровий номер
6325456200:0\:000:0625, до мом9нту отримання власником ц1с] земельно|
д1лянки св1доцтва про право власност1 на нер1.хоме майно, але не б|ль:це н|ж на
10 рок|в.

3. 1Ф8 <Ёовопокровко> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д!лянку з 9угу!вськото районною

державното адм1н1сщац1е|о.
3.2.,{окористування земельно|о

державнот реестрац|| договору оренди.
п1сля

3.3. 8иконувати обов'язки землекористувава в!дпов!дно до вимог статт| 96
3емельного кодекоу укратни.

4' 1{онщоль за виконанням розпорядження пок.]1асти на пер1пого
заступника голови районно| дерхавно! адм|н|сщац|| 8ар:ке!нова 10.1{.

|олова районно1дерхсавно1
адм!н!страц|! €.о. коРол1ок

д1лянко|о приступити


