
}гугу1вськА РАйоннА дшРжАвнА Ад\шн1стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст1

Р о зп оРядж вння

|1ро затверд'кення

9уц1'в

?ехн!чцо!
документац!! !з землеустроло, щодо
встацовлення меяс земельно[ д!лянкп
}[э 175 (невитребувапий пай) в натур!
(па м1сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва 1з

земе.,|ь реформованого всАт
''1ерн|вське'' на територ!! 8веденсько!
селищно[ рали 9уц|вського райо:ту
[арЁвсько1 област! за ме'|€ми
населецого пункту для подаль[шого
надання в оренду

(ерутояись статтями 6, 13 3акону 9ща|ни ''|1ро м|сцев1 державн|
адм1н|страц1]'', статтями 5, \\,'!,з 3акону !кра1ни ''|{ро порядок вид|лення в
нацр| (на м1сцевост!) земельних д1лянок власникам земельних иаоток (па!в)",
статтями 22, 25' 55 3акону укра!ъи "|[ро землеуор|й", статгями 11,22' 9з

розд1:у } |{ерех1дних |1оложень 3емельного кодексу 9ща!ни' постаново|о
(аб1нету й1н1ср1в 9кра!ни в1д 24.01.2000 }'{! 119 ''|{ро затвердження порядку
рееотрац[! договор1в оренди земельно| настки (пато)", 9казом |{резидента
9кра!ни в!д оз '12.1999 х91529/99 ''||ро нев|дкладн! заходи щодо прискорення

реформування аграрного секгора економ!ки'' та розглягувтши заяву €1Ф8
"1{олос 2000'' в!д 15.09.2014 ф 114 про затверд)1(ення ?ехн|нно| докушентац!! !з
землеуотро!о щодо встановпення меж земепьно| д!':тянки ]'|р 175
(невищебуваний пй) в нацр| (на м1сцевост|) д][я ведення товарного
о1льськогосподарського виробництва [з земель реформованого всАт
"1ерн|вське" на територ1{ Бведенсько] селищнот ради 9уц!воького району
)(арк|всько! област! за ме)ками населеного пунку д;1я под:тль1].1ого надання в
оРенду:

1. 3атвердити 1ехн1нну доц'ментац[то |з землеусщото' щодо встановден1{'{
меж земельно] д|ля*тки }'[ч 175 (невитребраний пай) в нацр[ (на м|оцевост|) для
веден!{'{ товарного с|льоькогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8€А1 ''[ерн1вське'' на територ!т 8веденсько] се,шащно! ради
9уц|вського району {арк|всько| облаот1 за ме}(ами наоеленого тгг{кц для
пода.'|ь1ппого надання в оренду.
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2. [1адати €1Ф8 ''1(олос 2000" в оренду земельну д|ллянку !\ге 175
(невищебуваний пай) д'\я веден|{я товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8€А1 "1ерн1вське'' на територ1|
8веденсько| селищно! ради !{уц!вського району харйвсько! област! за межами
населеного тункц площек) 7 

'7709
|4' кадасщовий номер

6325455300:05:000:0264' до моменту ощиман|б{ власником ц1е! земельно!
д|лянки св1доцтва про право власност! на нер1о<оме майно' але не б1льп:е н!хс на
10 рок!в.

3. стов ''1{олос 2000" зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д1лянку з {уц|всько}о районно}о

деря<авноло адм!н!сщац[ето.
3.2. [о корисцвання земельно}о д]лянкого пРистпити п|сля

державно! реесрац|! договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов!лно до вимог статт1

96 3емельного кодексу 9ща|:ти.
4. (онщоль за виконанням Розпорядження пок.]1асти на засцпника

гопови районно! дерх<авно| адм|н[срац1! 1{ова.ттьнук 8.[ .

!1ерплшй заступнпк голов[!
районно! дерясавно1 адм!н|страц!|


