
1{уту|вськА РАйоннА двРт(АвнА Ад\{!н|стРАцш|

хАРк!всько1 оБлАстт
Р о зп оРядж вння

{уц!в

[ехн!чно!

ш9 |су'р24

|1ро затверд)кення
дочгментац!! !з землеустропо' шоАо
встановленпя ме:к земельно! д!лянки
!\} |26 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сшевост!) для ведення товаРного
с!льськогосподарського виробпиштва 1з

земель реформованого всАт
''1ерн!вське'' на терптор!! Бведонсько!
селищно! рали {уц!вського райошу
)0рк!всько| обласг! за межамп
населеного пуцкту для подаль!|]ого
надання в оренду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ща'1ни ''||ро м|сцев| державн|

адм|н|сйац!т'', отаттями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни ''||ро порядок вид!лення в

нацр1 (!а м!спевост|) земельн|{х д1лянок власникам земельних иасток (па!в)'"

"''#"й 22, 25, 55 !акону !кра!ни ''|[ро землеусщ|й", статтями |7, 22' 9з

розд|:у { ||ерех1дних |]оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановок)

1сабьЁ'у й1н1!щ1в 9кра!ни в[д 24.0\.2000 !х[э 119 ''11ро затв€рд)кення порядку

р"""щй|'; дого!ор|в оренди земельнот яастки (пшо)'', 9казом |{резидента

9кршни в|д 0з.|2-1999 !'{р 1529199 ''|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

р"ф'р"у,."' ащарного сектора економ!ки'' та розглянувтпи заяву (1Ф8
;к'''" 1ооо'' в;д ]:.оя.ао;+ }:го 110 про затвердженн'{ 1ехн[чно] дощътентац|| ]з

землеустро}о щодо встановлення меж земельно? д|лянки ш9 126

(невиребува.ттий пай) в нат1р! (на м1сцевост[) д;б{. ведення товарното

с1льсьйогооподароького виробйицтва !з земель реформованого всАт
"1ерн[вське" н! територ1| 8веденсько| селищно! ради чуцтвського району
)(арк1всько! облаот| за ме)ками наоеленого пункту д''1'{ подаль1]]ого надання в

оРенду:
1. 3атверлити 1ехн1нну Аочтлентат]1то |з землеусрото' щодо вотановлення

меж земел"но| д|лянки .]'[р 126 (невищебуваний пай) в йат1р| (на м1сцевост1) для

ведення товарного с1льоькогосподарського виробництва [з земель

реформованого 8€А1 ''1ерн|воьке'' на територ|{ 8веденсько| селищно| рали
9уц!вського району {арк|всько| област| за ме}(ами населеного гту{кц д1я

под:1ль!цого надання в оре1цу.
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2. |1адати €1Ф8 "1(олос 2000'' в оренду земельну д|лянку ):[э 126

(невитребуваний пай) лля веден}1,1 товарного с1льськогосподарського

!щ'ой'пй,а |з земель реформованого 8€А1 "[ерн!вське'' на територ1!

8йенсько! селищно] ради 9уц!вського райощ [арк[всько{ област| за межами

населеного тункту т1лоще!о 7,0507 |&, кадасщовий номер

6325455300:05:00 0:0262, до моменту отриманн,{ влаоником ц1е! земельно!

д[пянки свйоцтва пРо право власност| на нерухоме майно, а:те не б1льпте н|ж на

10 рок|в.
3. €1Ф8 ''1(олос 2000'' зобов'язане:
3 ' 

1 . 9класти догов1р оренди на земельну д!лянку з 9уц|вськото районното

4. 1{онщоль за виконанням розпоряд}кення пок''!асти на засц'пника

голови районно! дер>кавно| адм|н1сщац|| (овальнук 8'['

дерхавнок) адм1н1страц1е!о.
3 ,2 ' \о кориоцвант{'{ земельно}о

дер:кавно! реесщап!! договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки зем.]1екориствача

96 3емельного кодексу }кра!ни.

|!ерпшпй заступяпк голови
районно1 дертсавно1 адм!н!страц!|

д1.тгянкото приступити п1сля

вйповйно до вимог отатт1


