
чугуъськА РАйо|п|А двР)кАв!{А Ад!{|н1стРА]ця
хАРк|всько| оБлАст!
Ро3поРядт(в'ння

|1ро затве рдя(ен ня

{уц!в

[ехп!чно!

лъ #!

докумештац![ !з землеусгрого, лл{одо

встанов.,!е|{ня мехс земельно! д!лянки
)\! 61 (невитребуванпй пай) в натур1
(па м!сцевост!) для веденяя товарного
с|льськогосподарського ви робништва !з
земель реформованого всАт
<<[ерн|вське>> на територ1| Бведенсько|
селпщно! ради 9уу|вського району
)Фрк!всько[ област| 3а ме)камп
цаселешого пункту для подаль!шого
надання в оРецду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра1ни <|[ро м|сшев1 дертсавш1
адм1н!страц1!>, статтями 5, 11' 13 3акону !кра!ни <<|1ро порядок вид!лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних тасток (па|в)>,

статтямп 22, 25,5 5 3акону 9кра!ни <<|1ро землеустр|й>>, статтями |7 
' 
22' 9з ' |22'

розд1лом { |[ерех|дних |1олот<ень 3емельного кодексу }кра|ни, постановою
1(аб1нету й|н|сщ1в !ща!ни в|д 24.0\ '2000 }1! 119 <|{ро затвердження порядку
реесщац|! договор!в оренди земельно| наотки (пшо)>, }казом |{резидента
!кра!ни в1д 0з.12.1999 м 1529/99 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

рефорптування афарного сектора економ!ки)) та розг.,штнув!{1и заяву €1Ф8
<1(олос 2000> в1д 24.11.2014 1\! 139 про затверлжент:я 1ехн1.*но| докрлентац1! |з
землеусц)ок) щодо встановлен:ля меж земельно] дйянки }[э 61 (невитребуваний
пай) в натур| (на м1сцевост1) д'ш веденн'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8€А1 <1ерн1вське" на територ!|
8веденсько! селищно| ради 9уц!вського району {арк1всько] област! за ме)ками
населеного пункту д]1я подаль|]]ого над.1ння в оренду:

1. 3атвердити 1ехя|нну докртентац1го 1з землеусрото. щодо встанов.]1ення
мет< земельно| д|лянки ,}[р 61 (невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосполарсько:о виробништва |з земель

реформованого 8€А1 <[ерн|вське> на територ|! 8веденсько! селищно| ради
9угу!вського району {арк1всько] област1 за ме)ками населеного пункц д1я
подапь1пого надан|{я в оренду.
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2. Аадати €1Фв <(олос 2000> в оренду земель!ту дйянку $о 61
(невищебуваний пай) д']1'{ ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8€А! к1ерн1вське> на територ!|
8веденсько| селищно| ради 9уту!вського району {арк|всько| област1 за межами
населеного пункту площе!о 6'702з [&, кадастровий номер
6325455300:05:000:026'7, до моменц ощиман}'{ власником ц|ет земельно]
д!.гтянки св!доцтва пРо право власност1 на нерухоме майно, але не б|льтше н|ж на
10 рок1в.

3. €108 <(олос 2000>> зобов'язане:
3.1. 9к.гтасти догов!р оренди на земельну д|лянку з чуц!ъськото районно}о

державного адм|н1сщац!ето.
3.2. [о корисцвання земельно!о д|лянко:о присцпити п|сля

державно! реестрац|! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисчвача в!дпов!дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу }кра|ни.
4. (онтроль за виконанням розпоряджен1{'{ зали!па]о за собото.

[|ер:пий засц}'пник голови
районно! дерх<авно! адм!н!страц!| к).к. вАР){(в!нов


