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!1р' затвердя(енця
документаш!! |з землеустропо' щодо
встацовлення ме:к земельно! дйянки
)\! 273 (невитребуваний пай) в яатур!
(ша м!сцевост!) для ведеяня товарного
с!льськогосподарського виробпицтва !з

земе.'ть реформованого всАт
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Ро з по Рядж 0,ння
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!,{" |и

''[ерн|вське" на терптор|! 8веденсько1
селиш:но| рали {уц|вського району
&рк|всько1 област! 3а мех(ами
населеного !ункту для подаль|цого
наданпя в орецду

(ерутояись статтями 6' 13 3акону !кра!ни "[{ро м!сцев| державн1

адм|н1ст|ац!]'', статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни ''||ро порядок видйення в

нацр! (на м[сцевост|) земельних д|лянок власникам земепьних насток (па!в)'',

"'^й"й 22, 25, 55 3акону 9кра!ни ''|{ро землеусщ1й'', статгями |7, 22' 9з

розд!лу { |{ерех|лних |{олохсень 3емельного кодексу 9ща!ни, постаново|о
(аб!нету й!й!щ1в }кра!ни в|д 24'0|.2000 }''{! 1 19 ''||ро затверд}(ення |{орядку

рессрал1| договор|в оренди земельно! настки (пато)'', 9казом |{резидента

9кра1ни в|д оз.|2'1999 !'{р 1529199 "|1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискоРення

р"ф'рпту,'"'' ащарного сектора економ|ки" та розглянувпли заяву €1ФБ
;к'"Б" )ооо'' 

";д 
1о.оя.:'от+ |т|о 102 про затверлження [ехн1нно| докуиентац!1 |з

землеусто1о щодо встановлення меж земельно| д|лянки !{р 273

(невищебраний пай) в нацр| (на м|оцевост!) д,]1'{ веденн'{ товарного

с|льсьйогооподарського виробнитцва !з земель реформованого всАт
''1ерн1вське'' н| територ!| 8веденсько| селищно! Ради чуцтвського району
харк1вськот област] за межами населеного пункц для подаль!пого над:1ння в

ореш1у:
1. 3атверАити 1ехн|яяу дочментац|:о 1з землеусрото' щодо вотанов]|ення

""* 
."'"','''т д1лянки ]ч[р 273 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сшевост|) для

ведення товарного с|льоькогосподарського виробництва 1з земель

реформованого Б€А1 ''1ерн|вське'' на територ1{ 8веденсько! селищно! рали
чуц!ъського району [арк1всько] област| за ме)!(ами населеного пункту для
подапь{пого надання в оренду.



2

2'\1адати €1Ф8 ''1(олос 2000" в оренду земельну д1лянц ]'|р 273

(невищебуваний пай) дтя ведення товарного с|льськогосподарського

''р'ьЁ''п!'' !з земель реформованого 8€А1 ''1ерн|всъке'' на тер|'1тор|т

8йенсько! селищно| ради 
({уц!вського району {арк|всько! облаот[ за межами

населеного щ,нкг), площе|о 7,2\з2 |&, кадастовий номер

6325455300:-!'2:000:0075, до моме!1ц ощиманн'1 влаоником ц|е! земельно!

д1лянки ов!доцтва пРо право в.]1аоноот1 на нерухоме майно, але не б1льтпе н}к на

10 рок1в.
3. €1Ф8 ''(олос 2000'' зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну а1тинку з 9уц!вськото районно:о

дер)кавно!о адм1н1стац1е}о.
3.2.,{окорисцванття земельно1о

деря<авно| рессщац|| договору оренди.

приступити п1сля

в|дпов|дно до вимог

д1лянкок)

3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача
статг1 96 3емельного кодексу }ща1ни'

4. (онщоль за виконан|1ям розпоряд)кення пок']1асти на 3аступника

голови районнот дерхсавно| адм|н[сщац|! 1(овальнук 8'['

пер|ший здступник голови
районно! дерлсавно! адм!н!страц!!


