
ч}туьськА РАйонпА двРя(АвнА Адм|н|стРАщя

хАРк!всько| оБлАст1
Р озп оРяджв ння

*',{ у'&лг*'у -{/у' саац,---------------- /
чут|ъ у9 ,/!*

!1ро затверА:кеппя [ехш!ншо! дощгментац!! !з
3емлеустрою щодо встанов.]!ен|!я ме'(
зем€льно! д!лянки }& 54.1 (певитребуваншй
пай) в патур| (на м!сцевост1) для ведення
товарного сш!ьськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А[
<<8веденське>> па терптор|! }{овопокровсько|
селищно| ради {уц|вського району
)(арк!всько1 област! за ме2!{ам[! цаселеного
пункц/ для подаль|цого надан|!я в оренду

(ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м1сцев| дер;кавн!
адм|н1сщац!!), статтями 5' 11, 13 3акону }кра1ни <<|{ро порядок вид!лення в
нацр1 (на м!сцевост|) земельних д|.ттянок власникам земельних наоток (па'ф>,
статгями 22,25, 55 3акону 9кра'йи <<|[ро землеусщ[й>>, статгями 17'22'9з,122'
розд|лом { |!ерех!дних |1олохсень 3емельного кодексу !кра!ни' постановою
1&б1нету &1|н|стр1в }ча!ни в1д 24.01.2000 }{э 119 к|{ро затвердхення ||орядку
рессщац|| договор|в оренди земельно| частки (пато)>, 9казом |{резидента
9ща|ни в[д 0з.12.1999 !{р 1529199 <<|{ро нев|дкладн[ заходи щодо прискорення

рефорп9ъання ащарного сектора ековом!ки> та розглянувпти заяву 1Ф8
<<Ёовопокровко> про затвердх<ення 1ехн1чно! документац[| |з землеусрого
щодо встанов.]]ення мех земельно] д1пянки ш9 54.1 (невитребраний пай) в
нацр| (на м|сцевост1) д']1-,1 ведення товаРного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8А1 <<8веденське>> на територ|!
Ёовопокровсько| селищно| ради 9уу!вського району )(арк|всько| о6ласт1 за
ме)к11ми населеного тункц д]]я под:1ль|пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн[нну Аокртентац[:о |з землеустро1о щодо встановленн'1
меж земельно| д|ттянки )\! 54.1 (невищебраний лай) в нацр1 (на м!сцевост|)
д''1я ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого БА1 <<8веденоьке>> на територ|| Ёовопокровсько! селищнот

Ради чуц!ъського району {арк[всько| област[ за мех{ами населеного пункц
д.]1,{ под:1ль1пого надання в оренду.

2' Аадати 1Ф8 <<!овопокровка) в оренду земельну д!лянку 3х[э 54.1
(невищебуваний пай) в нацр! (на м1сцевост1) д;ш{ ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого вАт
<<8веденське>> на територ[! Ёовопокровсько| селищяо1 ради чуц!ъського
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району харк|вськот област| за межами населеного щ,'1{кц/ площе1о |'9614 га'
кадастровий номер 6325 45 6200 :0 1 :000 :0599' до моменц отримання власником
ц!с| земельно] д!.тшнки св1доцтва про право власност! на нер}хоме майно. але не
б1льп:е н|я< на 10 рок!в.

3. 1Ф8 кЁовопощовка> зобов'язане:
3.1 . !класти догов!р оренди на земельну А[лянку з {{уц|вськото районното

дер)кавнок) адм1н1страц1е!о.
з .2 ' ,{о корисцвання земельно1о д!лянкото прист),т1ити п1сля

дерхавнот ре€сРац!| договору орефи.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог

статт! 96 3емельного кодексу 9кра|ни.
4. контроль за виконан1!'{м розпорядження покпасти на пер!цого

засцпника голови районно| дер>кавно| адм1н[сщац|! 8ар:ке!нова 10.1(.

голова районпо! дерхсавно!
адм!п!страц|! €.о. коРолток


