
!штуьськА РАйош{А двР)кАвнА Ад1!11н|стРАц!я

хАРк1всько[ оБлАст|
РозпоРяд)!{в'ння

27а.:р6па':у,2|/-а,ац------'/
!1Р' затверд?кення

9уц1в

[ехн!чно|
докумептац!! !з землеустропо, шдодо

встанов.,1ення ме:к земельно! д1лянки
"[п& 272 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевосг1) для ведецпя товарного
с!льськогосподарського виробвиштва !з
3емель реформованого всАт
''[ерн!вське'' на терптор!1 8ведецсько[
селип_:но! рали {уц!вського району
)Фрк!всько1 област! за м€1лсамп
!|аселе!|ого [уц!(г), для !|одаль|шого
надання в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни ''|{ро м!сшев! державн!
адм[н|страц1!'', статтями 5, ]1, 13 3акону }кра!ни ''|1ро порядок вид1ленвя в
нацр! (на м!сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних насток (па1в)'''
статтями 22' 25' 55 3акону 9ща|ни "[!ро землеустр|й'', статтями !7' 22' 9з

розд1ту )( |{ерех|дних |{олох<ень 3емельного кодексу !кра!ни' постаново|о
(аб|нец 1!11н1сщ1в }кра!ни в1д 24.01.2000 }т|о 119 ''|{ро затвердхен11я |!орядч
рессщац[! договор|в оренди земельнот настки (пато)''' !казом |!резидента
9кра!ни в!д 0з.12.|999.|чгр 1529799 ''|!ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ|ки'' та розглянувпти заяву €108
''1{олос 2000" в1д 15.09.2014 !т|э 108 про затвердя(ен}'{ 1ехн1нно! докуиентац|! 1з

землеусщок) щодо встанов.]1ення ме)к земельнот д1лянки м212
(невищеб1ъаний пай) в нацр[ (на м1сцевост|) д.]1я ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва !з земель реформованого 8€А[
"1ерн|вське" на територ1| 8веденсько] селищно]! ради чугу!ъського району
{арк|всько! област| за ме}(ами населеного пункц для пода.'1ь1пого надання в
оренд/:

1. 3атверАити 1ехн|нну докутлентац!ю |з землеусщо:о, щодо вст:!новлення
мет< земельно| д|лянки .}т[э 272 (невиребуваний пай) в нёцр| (на м|сцевост1) шш
веденн'1 товарного с!льськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 8€А1 "1ерн[вське" на територ|! 8веденсько! селищно| рали
9угу!вського району |арЁвсько! облаот| за мет€ми населеного пункц для
подаль1]]ого надан}]я в оренду.
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2.\1адати €108 "1{олос 2000" в оренду земельну д|лянку )\! 272
(невитребуваний пай) лля ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8€А1 "1ерн[вське" на територ[|
8веденсько! селищно! ради т{угу!вського району )(арк1всько! област| за ме)к,[ми
населеного пункту площею 92874 |3, кадастровий номер
6325455300:12:000:007'], до моменту отриманн'{ в.]]аоником ц|е] земельно|

д|.ллянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно. ате не б|льлде н1ж на
10 рок1в.

3. €1Ф8 ''1{олос 2000'' зобов'язане:
3.1 . 9класти догов|р оренди на земельну д|лтянку з 9уц!вськото районното

дертсавното адм!н|сщац|ето.
3-2. Ао корисп7 ван}1я земельно1о д!.гшнко:о пРисцпити п|сля

державно1 реесщац|| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки ]емлекорисцвача в|дпов!дно до вимог статт1

96 3емельного кодексу 9кра!ни.
4. |{онщоль за виконанням розпорядження пок.]1асти на заступника

голови районно| дерхсавно| адм|н|сщац1! 1{ова:тьнук 8.[.

||ер:ший засц/п!|шк голови
районно! дерлсавпо! адм1п1страц!1 то.к. вАРтш'|нов


