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!1ро затверд?!(ецця

РАйоннА двРя(АвнА Ад\{!н|стРАщя
хАРк1всько| оБлАст[

РозпоРядя{вння

9уц|'в

1ехн!чно|

]{р /12/

дочгментац!1 !з землеустро:о шоАо
встановлення метс земельно[ дйяпки
.|& 230 (невитребуваний пай) в натур!
(на м|сцевост!) для ведення товарцого
с!льськогосподарського виробништва !з
3емель реформованого вАт
<<Бведенське>> на територ||
новопокровсько! селищно1 ради
9уц!вського району !арк!всько[
област! за ме?!{ами цаселеного !|уякту
для подаль|цого надацня в оренду

1{еругонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|!ро м1сцев1 державн|
адм1н|сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни (про порядок вид1лення в
нацр| (на м|сцевоот|) земельних д!,тянок власникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону !кра!ни <<|[ро землеуср1й>, статгями \7'22'9з' \22'

роздйом [ |!ерех1дних [{оложень 3емельного кодексу 9кра!ни, постаново!о
1(аб1нету й|н|стр|в !кра!ни в|д 24.01.200о )\! 119 <|{ро затверд)кення порядц
реестрац|| договор|в оренди земельно| насткл (пато)>, 9казом |{резидента
!кра!ни в|д 03.12.|999 !{р 1529199 <|[ро нев|дкладн] заходи щодо щискорення
реформування ащарного сектора економ!ки> та розг',1янувлпи заяву 1Ф8
<<Ёовопокровка> про затвердженн'1 1ехн|чно| докуметтгац|! !з землеусрого
щодо вс1:[новден}!я 1!1е}1{ зе1\!ельно! дйянки !т{э 23 0 (невищебуваний пай) в
натур1 (на м|сцевост|) д.]1'{ ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <<8веденське> на територ1{
!{овопокровсько! селицнот ради 1{угу|вського району {арк[воько| обласй за
ме)к,!ми населеного тт}.!{кц д.|1я подапь!]]ого наданн'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|ину докрлевтац1то 1з землеусщото щодо встанов]тен}1я

меж земельно| д1лянки ]'[р 230 (невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) дтя
ведення товарного с[льськогосподарського виробництва 1з земоль

реформованого 8А[ <<Бведенське>> на територ[! новопокровськот сепицщот

ради 9уц!вського рйону {арк|всько] област1 за межами населеного пункт
для подапь!пого надан1{.'{ в оренду.
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2.Бадати 1ФБ <Ёовопокровка) в оренду земельну д|ллянку },1! 230
(невитребуваний пай) д!!5 веденн'{ товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого БА1 <<8веденське> на територ||
Ёовопокровсько? селищно! рали !уц!вського району )(арЁвсько] област| за
ме)ками населеного пункту площек) з'512\ |0, кадастровий номер
6325456200:01:000:0597, до моменц отримання в.'1асником ц1ст земельнот

д]лянки св]доцтва про право власност| на нер1о<оме майно, але не б]льп.те н|ж на
10 рок|в.

3. 108 <Ёовопокровко> зобов'язане:
3.1. }класти догов1р оренди на земельну д|.глянку з 9уц!вськото районното

дерх<авно:о адм|н|сщац1ето.
3.2..!,окористування земельнок) д|лянкою приступити п!сля

держазно| реесщац1! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов!дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу )/ща|ни.
4. 1(онтроль за виконанн'{м розпоряджен}{'{ зали!].!ато за собото.

!1ерпший засцгпп!!к голови
районно! дерлсавцот адм|н!страц!! !о.к. вАРжш!нов


