
!гугу[вськА РАйон!{А дпРя(АвнА Адм!н!стРАщя
хАРк!всько| оБлАст!
Ро3поРяд)квнт{я

||ро затвердя(ен|!я

{уу!'в

?ехц!чцо!
дочгментац!! 1з землеустрого ;л|оАо

встановлення меяс земельно! д!йянкш
)\} 440 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробништва !з

земель реформовапого вАт
<<8веденське>> на територ|!
}{овопокровсько! седицно! ради
9уц!'вського району )(арк1всько1
област! за мея(ами населеного пуцкту
для подадь[!|ого надання в оренду

(ерутониоь статтями 6, \з, з9 3акону !ча!ни <|{ро м!сцев! державн|
адм|н|сщац1|>, статтями 5, 11' 13 3акону !кра!ни <<|!ро порядок вид!ленгтя в

нацр| (на м|сцевоот1) земельних д|.ттянок власникам земель!'их насток (па!в)>,
статтями 22' 25, 55 3акону 9щатни (про землеусщ|й>>, статтями \7 

' 
22'93' 122'

розд1лом { ||ерех!дних |{олохсень 3емельного кодексу 9кра|ни, пост:1новок)
(аб!нету \{|н|сщ|в 9кра]ни в]д 24 .0\ '2000 )\! 1 1 9 <||ро затверд}(ення |!орядку

рессщац|| договор|в оренди земельно! чаотки (пато)>, 9казом |1резидента
!кра!ни в|д 0з.-|'2-1999 !,{р 1529199 <<||ро нев1дкладн| заходи щодо прискорення

рефорллуванття ащарного сектора економ]ки>, та розг',1ящ/в|ци заяву |!|! <с{о|ою>

в|д 30.12.2014 .}[э 76 про затверд}(ення 1ехн1чно] док1.ментац|! 1з землеусро:о
щодо встановлення ме)|( земельно1 д[лянки )'|э 440 (невитребуваний пай) в
нацр| (на м1сцевост|) д',1'{ ведення товарвого с|льськогооподарського
виробництва ]з земель реформованого 8А] <<8веденське> на територ||
!{овопощовсько| селищно] рали 9уц!вського району [арк1вськот област| за
межами населеного пункц д]1'{ подаль|пого наданн.,{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну до:суиентац|то 1з землеустрото щодо встанов']1ення
меж земельно! дйянки )'[э 440 (невгщебуваний пай) в нацр| (на м[оцевост|) лля
ведення товарного с|льськогосподарського ви9обни:]тва 1з земель

реформованого 8А1 <<8веденське> на територ|! Ёовопокровсько| селищно!

рали 9уц|вського району {арк|всько] област! за межа}{и населеного гункт
для под:}ль!пого наданн'1 в оренду.
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2'Аадати |1|1 <<.{с|он>> в оренд/ земельну д|лянку )'{! 440 (невитребуваний

т1ай) |\ля ведення товарного с|льськогосподарського виробништва !з земель

р"фр*'''''.' БА[ <<Ёведенське>> на територ|! !{овопокровсько! сели!]щот

ра!и 
_ 

9уц'1вського району !арк|всько| о6ласт| за ме)|@ми населеного пунку
,-'щ"'' 1,4728 га, кадасровий номер 6325456200:01:000:061б' до моменц

!щйй','тя'*'""иком ц|е] земел"нот д[лянки св|доцтва про право власност] на

нщуэ<оме майно, але не бйьтце н|ж на 10 рок!в'
3. |!|1 <с{с|он>> зобов'язане;
3.1. !класти догов1р оренди на земельну дйянку з 9уц{вськоло рйонното

державною адм1н1страц1е1о.
3.2.,{окористування земепьнок) д|лянкото присцпити п1сля

дер:кавно| реесщац|| договору оренди." ' 
3.3. вйконувати обов'язки землекорисцваиа в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу }щайи.
4. |{онтроль за виконанням розпорядження за[и|пак) за собото'

|1ершлпй заступник головп

районно! дерэкавно! адм1н|страц!! !о.к.вАРжшшов


