
!штуьськА РАйоннА шРя(АвнА Адм!н|стРАц]я
хАРк!всько! оБлАст|

Р озп о Ряджш н ня

1|ро затвердя{ецня

9уц!ъ

1ехц!чно!
документац!! !з землеустропо щодо
встановлення метс земельно| д!лянки
)\! 30б (невитребуваццй пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського впробнпштва !з
земель реформованого вАт
<<8веденське>> ца терптор1!
|{овопокровсько! селищно! ради
{уц!вського району !арк!всько|
област! за мея(амп насе']|епого пункту
для подаль[||ого наданпя в орепду

1{ер1тояись статтями 6' \з, з9 3акону )/кра!ни <|{ро м!сцев! дер:кавн!
адм!н1сщац1Б, статтями 5, 11' 13 3акону }кра!ни <|1ро порядок видйенг:я в
нацр1 (на м[сцевоот!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>,
отаттями 22,25, 55 3акону 9ща!ни (про землеустр1й>>, статтями 17 '22'9з' 122'

роздйом { |{ерех[днто< |1оло:кень 3емельного кодексу !кра!лпт, постаново|о
1&б 1нету й|н|сщ|в !ща1ни в1д 24 '01 .2000 )',|! 1 1 9 <|[ро затвеРджен|'1 порядч
рееощац!! договор1в оренди земельно| настки (пало)>>, 9казом |1резидента
}ща'1ни в1д 0з.|2.1999 !'{р |529199 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ|ки> та розг',1'{нув1]]и заяву |||! <с{с1он>

в|д 30.10.2014 !т[э 115 про затверджен!{-'1 1ехн|нно| докушентац|! |з землеусро;о
щодо встановпення меж земельно] д1лянки )Ф 306 (невищебуваний пай) в
нацр1 (на м|сцевост|) дпя ведент{,{ товарного сйьськогосподарського
виробництва [з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ1!
Ровопокровоько! селищно! ради !{уц!вського району )(арк!всько! област| за
межами населеного [ункц д|я подаль|пого надан1{'т в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну доку|!.1евтац1ю !з землеусщо:о щодо встановлення
ме:к земельно! д|лянки }'[о 306 (невитребуваний пай) в }тьц?[ (на м1сцевост!) для
веден|{'1 товарного с1льоькогосподарського виробни!цва 1з земель
реформованого 8А1 <<Бведенське> на територ[| }{овопокровсько| селищно]
ради 9уц!вського району 1арк!всько] област1 за мех(ами населеного пункц
для подаль|пого надання в оренду.

!{р 7./2



2-надати |]|1 <<9с|он>> в оренду земельну д!лянку }'[я 306 (невитребуваний

пай) для ведення товарного с!льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8А] <<Бведенське>> на територ1| новопокровськот селищнот

ради {{угу!вського району {,арк1всько] област| за ме)ками населеного п}'нкц
ллощето 3,4665 га, кадастровий номер 6325456200:01:000:0606' до моменту

отримант{я власником ц|е! земельно] д1;тянки св!доцтва про право власност1 на

нерухоме майно, але не б|ль:пе н!:к на 10 рок|в.
3. [[|| ,йс|он> зобов'язане:
3.1.9класти догов|р оренди на земельну д1лянку з 9уц|вськото районною

державното адм|н1сщац1его.
3.2. до корист)ъан1{я земельно|о д|лянкото присцпити п!с:!'1

оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекористувана в|дпов!дно до вимог статт1

3емельного кодексу }кра!'ви.
4. (онроль за виконан1{,{м розпоряджен}{'{ за.'1и1па1о за собото.

96
дерт<авно| рессщац|! договору

!1ерлший заступник голови
районно! дертсавно| адм!н!страц1! [о.к. вАРжв|нов


