
1шту!вськА РАйоннА двРжАвнА Адм1н|стРАц|я
хА"к[всько| оБлАст|

РозпоРяд)квння
2' у4а-:ууш:г2уа;----------7-_--7'--7 чуц1ъ х, /)7

|1ро затверд:кення [ехн|чяо! документац|! !з
землеустрою щодо встанов.,|ен||я ме'(
земельно1 д|ляцкц }& 374 (певитребуванпй
пай) в натур! (па м!сцевост!) для веден||я
товарного с!льськогосподарського
вшробншцтва !з земе.тпь реформовапого 8А[
<<Бведенське>> на територ!! [{овопокровсько!
селшшпно| ради 9уц!вського району
[арк!всько! област1 за ме'(ами населеного
пуцкту для подаль!||ого цадацня в оренду

|{еругонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев| державн1
адм|н[страц|}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра1ни <|{ро порядок вид|лення в
нацр! (на м1сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22, 25, 5 5 3акону !кра'|ни <<|!ро землеусщ1й>>, статгями |7 

' 
22' 9з ' 122'

розд1лом { |[ерех|дних |]оложень 3емельного кодексу 9кра1ни' постаг{овото
1{аб|нец й|н|стр|в !кра!ни в1д 24.01.2000 !хгэ 119 к|1ро затвердх(ення |{орядку
рееощац1| договор|в оренди земельнот частки (пао)>, !казом |{резидента
!кра!ни в|д 03'12.1999 ]'& \529|99 <<[|ро нев!дкттадн1 заходи щодо прискоренн-,1

реформування ащарного сектора економ1ки'> та розглянув1]1и за'{ву
108 <Ёовопокровка) про затверд}(ення 1ехн1чно! документац!! 1з землеусто}о
щодо встановленн.'{ ме)к земельно1 д1лянки !т[э 374 (невищебуваний пай)
в нацр1 (на м1сцевост|) д.]ш] ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого 8А1 <Бведенське> на територ'_
}{овопокровсько1 селищнот ради 9уц!вського району !арЁвсько| област1 за
межами населеного гункт д',1'{ подапь!]]ого надант{'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну докуиентац!то 1з землеусрото щодо встановпення
мехс земельно! д|тлянки ]ч[ц 374 (невищеб1ъаний пай) в нацр1 (на м|сцевост1) для
ведення товарного с|пьськогосподарського виробництва !з земель
реформованого вАт (введенське>> на територ|| новопокровськот селищно]
ради ч)л-у]вського району {арк[воько] област[ за меж!ми населеного щ.нкц
для подаль!цого надання в оренду.

2. Аадати 1Ф8 <Ёовопокровка)) в оренду земельну д|лянку }хго 374
(невищебуваний пай) лля ведевв'{ товарвого с1льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого вАт (введенське> на територ|!
!{овопокровсько| селищно| ради {уц!воького рйону {арк1всько! облаот1 за



2

межами населеного пункц площе}о з,6028 га, кадасровий номер
632545б200:01:000:0621, до моменту ощимання в.]1асником ц|с| земельно|
д|лянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б!льлце н|тс на
10 рок|в.

3. 1Ф8 <Ёовопощовка)) зобов|язане:
3.1. !класти догов|р оретци на земельну д|лянку з чуту!ъською районно|о

дерт(авно1о адм1н1страц1е1о.
3.2. [о корисцвання земельно|о д|тянкото приступити

державно1 реестрац11 договору оре1ци.
3.3. 8иконува|ти обов'язки зе^{лекорисцвача в!дповйно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу укратни.
4. 1{онтроль за виконанн'[м розпорядженн'| поклаоти на пер1шого

засцпника голови районно| держазно| адм1н1страш|| 8арже1ъова ю.к.

|олова районно! дерясавно\
адм!н|страц|! коРол|ок

п1сля


