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.|ощ_}|€нтацп !з землеустрою' щодо
встанов.'|ення меэк земельцо! д|лянки
}Ё 9| (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробншштва | :

зе'шель реформованого всАт
<<1ерн!вське>> на територ1! Бведенсь*о!
селшщно| радп {угу|вського району
)(арк|всько[ област! за мо!(ам||
населеяого пункту для подаль!|[ого
нада!|пя в орецду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м!сцев| державн[
адм|н|сщац[!>, статтями 5, 11' 13 3акону !кра!ни <<||ро порядок вид1лення в
нацр[ (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельгтих насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <<|[ро землеусщ|й>>, статгями 17'22'9з' |22'
розд!лом { |{ерех|дних |1олот<ень 3емельного кодексу 9кра!ни, постановок)
|{аб|нец й|н!сщ|в 9кра|ни в|д 24.01'.2000 !х[э 119 <[1ро затвердження порядч
реесщац1| договор|в оренди земельно| настки (пато)>, }казом |[резидента
9кра!ни в1д 0з.12.1999 !'{у 1529199 <<||ро нев|дкладн1 заходи щодо щискорення
реформування аграрного секгора економ!кл>, та розг']1ян}ъ|]]и заяву €1Ф8
<1{олос 2000> в|д 24.11.2014 ]\! 140 про затвердження 1ехн|нно| докуиентац|| |з
землеустро!о щодо встанов.}1ення меж земельно! д1;тянки }[э 91 (невитреб1ъаний
пай) в нацр| (на м|сцевост1) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8€А[ к?ерн|вське) на територ1!
8веденсько! селищно! ради чугу!ъського району {арк1всько! област| за межами
населеного пункту д]1'{ пода.,1ь1цого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац1*о !з землеустрото' щодо встановлен!{я
ме:к земельно| д1лянки.\гр 91 (невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост!) для
веденн'{ товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 8€А1 <1ерн|вське>> на територ1! 8веденсько] селищно| раАи
9угу!вського району {арк|всько! област! за ме)ка.!!{и населеного ттункц для
подаль1дого надання в оренду.



2'Аадати €1Ф8 <|{олос 2000> в оренду земельну д|лянку .}\! 91
товарного с|льськогосподарського(невищебуваний пай) д!|я веденн'{

виробництва |з земель реформованого Б(А1 <[ерн1вське) на територ!т
8веденсько! селищнот ради чуту!ъського району харк|всько| област[ за ме)ками
населеного пункту п]]още|о 6'6806 [8, кадастровий номер
63 2545 53 00:05:000:0260, до моменц отимання впасником ц;ст земельг]от

д|лянки св!доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б!ль|]]е н|ж на
10 рок1в.

3. €1ФБ <(олос 2000> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну А|:лянку з 1{уц!вськото районното

державно1о адм1н!стрш11е1о.
3.2. .{о користування земельно}о д!']1янко!о присцпити п!сля

державно1 рессщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу укра!ъи.
4. 1{онроль за виконанням розпоряджен1'{ зали!па!о за собото.

!|ерпшпй заступник голов}|
районно! дерясавно! адм1н!страц!| к).к. вАР)кв!нов


