
чугуъськА рдйоннд двР)кАвнА Адм|н|стРАцш|

хдрктвсько! оБлАст|
Р озп оРяджш ння

||ро затверд2кення

1|угу!в

[ехн!чно!
документац!! !з землеустропо' щодо
встановлення меяс земельно! дйянки
}& 129 (невитребуваций пай) в натур!
(на м|сцевост|) для ведення товарцого
сйьськогосподарського виробнпцтва |з
земель реформованого всАт
''[ерн!вське" па територ!1 8веденсько[
се.,!ищно1 рали 9уц!вського району
{арк!всько1 област! за мея(амш
населеного пункту для подаль||!ого
цадацпя в оренду

|{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни ''|{ро м!сцев| дертсавн!
аддл1н|сщац||'', статтями 5, 11, 13 3акону !кра1ни ''про порядок вид|лення в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д|лянок власникам земепьних иасток (па|в)",
отаттями 22' 25' 55 3акону 9ща!ни "||ро землеустр|й'', статтями 17' 22' 9з

роздйу { ||ерех!дних |{оложень 3емельного кодексу 9ща!ни, постаново!о
(аб]нету !т,1|н|сщ|в 9кра!ни в1д 24.01'.2000 )\! 119 ''|{ро затверд}(ен|{я порядку
ресотрац1| договор|в оретци земельно| яастки (па.то)'', 9казом |1резидента
}ща{ни в|д 0з -12-|999 !'Ф \529/99 ''|{ро нев|дкладн| заходи щодо приокорення

реформування ащарного сектора економ!ки" та розглягцъп:и заяву €[Ф8
''1(олос 2000'' в1д 15.09.2014 !хгэ 106 про затвердження 1ехн1чно] докуиентац|! |з

землеустро}о щодо встановлення ме)к земельно| д|лянки ш9 129
(невищеб1ъаний пай) в нацр[ (на м1сцевост!) для ведення товарного
с[льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого всАт
''1ерн!вське'' на територ1! 8веденоько! селищно! ради чуц1ъського району
)(арк|всько| област] за межами населеного гункту д;ш{ под(}ль|пого надан}{'1 в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн1яну докуиентац[то |з землеусфото' щодо вотановпення
меж земельно] д|лянки ]ч[р 129 (невищебуваний пай) в нацр[ (на м|сцевоот|) для
веденн.,{ товарного с!льоькогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 8€А1 "1ерн!вське" на територ|! 8веденсько] селищно} ради
9уц{вського району {арк1всько] област| за мехами населеного пункц для
подапь!]]ого надання в оренду.

!,{, }///



2

2.\1адатл €1Ф8 "1{олос 2000'' в оренду земельну д1ттянц )т|э !29
(невищебуваний пй) лля веденн'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8€А1 ''1ерн!вське" на територ1т
8веденсько| селищно! ради 9уц!вського району !арк!всько] обпаст| за межами
населеного тункту площе!о 6'8616 [а' кадастровий номер
6325455300:05:000:0263, до моменц ощимання впасником ц1с{ земельно!
д|;тянки св!доцтва про право впасност! на нер1э<оме майно, але не б]льше н1ж на
10 рок[в.

3. €]Ф8 "1(олоо 2000'' зобов'язане:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну л1лянку з 9уфвською районното

дер:кавното адм|н|ощац[ело.
3.2.,[окорисцвання земельною д|.лшнкого прист),пити п!сля

державно! рессщац|| договору оренди'
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в!лпов[дно до вимог статт!

96 3емельного кодексу !ча!ни.
4. (онроль за викон11нням розпоряд)кення пок.'1асти на засц/пника

голови районно! дертсавно1 адпл1н|сщац1| (овальтут< 8 .[.

!1ер:пий заст;гпник голови
районно! дерясавно1 адм!п!страц!! .к. вАРтш'|ноР


