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шановна панi олено!

на ваш запит про отримання пу::::::i,,т:i5ЁыiЁJr'+i;1"1i} Ёil;
строк розгляду якого подовжено на пlдставl ч,

;Ъ;;J;; ;Ълiчноi iнформацii>, про шо запитувача повiдомлено листом

виконавчого KoMiTeTy ;r-.ж;;;,iо i.rz.zozi ;чs zвlыо2_15, який було

надiслано на вказану у запитi електронну адресу, повiдомлясмо наступне, 
...

Згiдно з .r. Zr Зч*опу Украiни <Про доступ до публiчноi iнформаutt>,

iнформаuiя на запит пuдч,iо" безкоштовно:,l o*i якщо задоволення, запиту

на iнформаuiю передоачас виготовлення копiй документiв обсягом Ьlльш як

10 cTopiHoK' .u""у"*-,йов'язаний вiдшкодувати Фактичнi jЗuТ" nu

копiювання та друк,.Розмiр фактичних витрат визнача€ться вlдповlдним

Dозпорядником на копlюва"п" ,ч друп в межах граничних норм, встановлених

kабiнЬrом MiHicTpiB У коаiни,

В ходi пошуку i-b"p",uli, необхiдноi для наданЕя повноi вlдповlд1 на

Ваш запит, ur"un"no, 
''iro"" 

naoO*iono здiйснити копiювання або друк копiй

документiв формату АЙ,;;;"; розмiру (у тому числi двостороннiй друк)

iu iO 
"ropi"nui 

1пuлu"*," aKTiB обстежень), ..'. 1 лд.лffi,.\Dя.,пгп на
вiдповiдно оо рЫ*у Ns 17 вiд 2о,12.2О2!,:ф,р"::?_1"л::,.Н€ ПlДСТаВ1

Порядку вiдшкодуванrtя фактичних витрат матерiалiв яа копiювання фо лрук

документiв. *о "uou"",-*,u 
зun"o* на iнформачiю, розпорядникаvи яко| с

виконавчi органи Л";i;;;;i Miconoi рад" iupKiu,bKoi; областi "io :л0_,у_,,т"

2020N9З82(даrri-.пор"ло*l,дляздiй.сненн,{оплаТиВитратМатерlалlВ.
копiювання або друк ;;ffi;;;fiевтiв формату А4 та меншого розмiру (у

тому числi двостороннiй друк); щ9 нyаються за Ваlrrим '*TlI: Вам, як

запитувачу, 
".об*lдпо^ "n;;;";; 

198,40 грн (сто дев'яносто BlclM гривень

40 коп.).
Реквiзити для сплати

вiд 20.12.2021).

вказанi у додатку до даного листа фахунок Ns 17

yKPAiHA

ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
вул. Ярослава Мулрого. l, алмiнбудинок

м. Лозова, XapKiBcbKa область, 64600
тел. (05745) 2-37-67. факс 2-35-9l E-mail: mr_lozova@lozovarada.gov.ua

|!



Пiдтвердженням внесення плати € отримання виконавчим KoMiTeToM
Micbkoi ради квитанцii7виписки/повiдомлення вiд [ержавноi казначейськоi
служби про сплату вищезазначеного рахунку. Оплата рахунку може
здiйснюватися у буль-якiй фiнансовiй ycTaHoBi у спосiб, зручний для
зап итувача.

Вiдповiдно до п.п. 8, 12, lЗ Порядку, який розроблено з метою
реалiзачiri положень постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З.07.201 1

,iФ 740 <Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк
документiв, що надаються за запитом на iнформацiю>, запитувач повинен
оплатити рахунок протягом трьох робочих днiв з моменту отримання
повiдомлення (з доданим рахунком). Запитуванi документи надаються
запитувачу iнформацii протягом трьох робочих днiв пiсля пiдтвердження
повноi оплати рахунка. Вiдповiдь на запит не надасться у разi вiлмови
запитувача вiд оплати рахунка або неоплати рахунка упродовж трьох робочих
днiв, з моменту його отримання.

!одатки:

1, рахунок Лq 17 вiд 20.|2.202| на 1 арк. в 1 прим.
2. завiренi наJlежним чином копii акта обстеження на 11 арк. в 1 прим.

Секретар MicbKoi ради

IHHa Кошляк 2-32-69

Юрiй КУШНIР



!одаток 3

до Порядку вiдшкодування фактичних витрат
матерiалiв л.ля копiювання або друку документiв.
що надаються за запитом на iнформацiю,
розпорядниками, якоi с виконавчi органи
ЛозiвськоI MicbKoi ради XapKiBcbKo'i областi

Одержувач коштiв: Вяконавчпй KoMiTeT Лозiвськоi
MicbKoi ралп XapKiBcbKoi областi
Рах)lнок l IA 75 8201720з442000200000з0499
В !КСУ м.КиТв
Код за е!РПОУ 04058829
Платник : .Щiденко Олепа

рАхунок }& 17
вiд,,20 " грудня 2021 року

лля здiЙснення оплати витрат матерiалiв для копiювання або друку
документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, розпорядником якоi €
вiддiл мiстобудування, архiтекryри та земельних вiдносин Лозiвськоi Micbkoi

ради

Акти обстеження земельн их дlлянок
(перелiк докумеlrтiв)

Найменування

Вiдшколування витрат матерiалiв д.lrя копiювання або друку
докуменr,iв, що надаються за запитом на iнформачiю,

розIlоряJllиком якоi с вiд:li:l мiстобулуванвя, архiтектури та
земельних вiдяосин Лозiвськоi MicbKoi рали

Копiювання або друк копiй документiв формаry А4
та меtlшого розмiру (у тому числi двостороннiй
друк)

( згiдно заявки ]ф 8 вiд 17 .l2.202lp)

КЕКВ 2210 витратнi матерiми

I}икоttавець: Головний бухгмтер Л.П.Голуб

BapTicTb lcTop,
грн.

кiлькiсть
cTopiHoK

Сума,
грн.

4,96 40 l98,40

(посада) (п (п, I- Б,)

Il

|1

!!дрдg_,l(l спJtати: Сто дев'яносто BiciM грн. 40 коп.
lcvya с]lозамп)



Акт
обстеження земельних дiлянок сiльськогосп ларського призначення

угlлля (пасовища) на територii Смирнiвсько старOgl!инськd.о окруry
Лозiвського району XapKiBcbKoi обла

уко ристування на умовах оренди

на виконанIrя
<Про створення ком
Лозiвськоi окружноi
у складi:

гплrова койсfti
киIIшр
Iфй Вiкюрвич

I1леlш KoMicii
ГАРКУIIIА
СфйВолодмирович

щЕнко
ОлекицryВiкюрович

KOIIUUK
IrпrаПеrрЬна
JиIIшинА
Оrьга Геrrрiхiвна

СТЕПАНОВА
ОленаСерпЪна
кривоryз
Алла Володимирiвна
Олександр Iванович
та присутнiй:
eBcIoKoB
Олег Сергiйович

- сеtрегарйськоiрад.r

- з€lФупник нач€чъншсl упра&liшlя

l доrр.хианням
oxopot{y земgпь

ндlаJьник вщдшrу

вимог з€конодавства Ytpalrи про

19.08.2021 р.

розпорядження мiського голови вiд 19.08.202l р. JФ266
iciT з обстеженнrI земельних дiлянок>>, беручи о уваги лист
прокуратури вiд l7.08.2021 р. Nч бllt-2i62 вих-21,комiсiя

Jt l у ЛовЬькоlиу районi Голоыlою Управltil*я
{ерrсшсдасгру у Харкiвськй обласгi
- го,rош*й спеЦiаrriот - вiддiлу дФясlвною кошропю зiI
викорийанtим та oxopoнolo земФь Jф 4 Угrрашrir*rя з
коIIryоlю за викорисmнняI4 ,га oxopoнolo земеJIь
Головною упрашiння у Харкiвськй
областi, дерlкавнй йспекrор у с,фрi дер)rсвною
коЕгроJIю з€l tsикорисЕн}ям земеJъ .Izl охорною земеJь

Ыдцhу йcrбуryшпл, ryхiтеrсгури та
земошло< вiдrоси.йськоiрqщ.r - голоыrшi Ф"i*Й- юловrпй спецiалiог секюру земеJIьн[D( вiдrосшr
вiлдiлуйсrбуryвання, архiтеlсгlри та *;;;
вцдtсlсин MlcbKoi радlа
- начuъник lорIцичноп) вiддiлу апараry виконЕlвчою
койтегуйськоiрди

- прокурор Близнюкiвського вiддiлу Лозiвськоi

провели обстежеtrня ,.пп"r,,}1х*UТl,;,llrж::*господарського 
призначен}Iяугiддя (пасовища) на 

.Te,olTclpiT Смирr,iвЪько.о старостинського округуЛозiвськог<l райчу X"nl:j"ч]:9aac,i, u.о були передапi в користування IIаумовах оренди ТОВ ((APr- rlЛPC> (кuд iдрl-tоу 400s625;)-.J'pu*y*,o*нерозподiлених (неrlитреЬу-ваrrих,; земеJlы{1.1х часток паiв (пасовища)
реформованого КСП <Знаr,iя Мrруо, о p"ryn"ra.i .rого було з'ясовано тазафiксовано наступI]е.

i ,'i

- староота Смирнiвського старостинського окруry

м. Лозова



Земельна дiлянка з кадастровим нопrером --б3 239

загальноIо площею 4,4000 га розташована за межами населених
v

38б
на

-ýIIiI.1и

lчiаиI{О

територii Смирнiвського старостинського лозiвс}ця р ону

XapKiBcbKoi областi, цiльове призначення для ведення това ого

сiльськогосподарського виробництва, згiдно з них

угi2lь - пасовища (мiсце розташування додаеться - ,Щ,одаток 1).

За iнформачiею з Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно,

вказана земельна дlлянка була передана строком до 10.04.2067 року в оренду

ТОВ (АРТ-ПЛЮС) за договороi,r орендIl землi tliJ-( 10.04.2018 року. Право
оренди земельноi дiлянки заре€строване в .щержltвпtlму реес,грi реIlових прав па
нерухоме майно 05.02.20l9 року. За користl,ваIII]я ]еN,Lпею Rс,гановлена орендна
плата у розмiрi 5 9il вiд н<lрмirтивrtоi грочltrвоi otlitltct:.

вiдповiдно до
зареестрований в

договору субореi;;tи

!,ержавному peecTpi
вiд 25.1 l,20l9 1xlKy,
прав на }Iepyxoмe

зеI\,IJlt

речоRих
дiляrt;<а02.12.2019 року, вказана земельна передана в суборенду

ТОВ <Асоцiацiя Юристiв СлобожанщинIt) строко\{ ло 10.04.2067 року.
На момент комiсiйного обстежеllt,tя зафiксtluаlrо, що обстежувана зеN{ельна

лiлянка заг€IльFIою площею 4,4000 га фактичн<l використовусться пiд посiв
сiльськtrt,осполzrрськоi культури, а caNle * соняIJllllit.,il (фо,гсlфirссацiя лодаеться *.

Додаюк 2).

2. Зел.rельна дiлялIка з ка,ца9,гровI-{м IIo\,icpOt\I бЗ2]986500:01:000:0j87
загtIJIьною плоЩеtо 3,7000 га розташована за IчIсжами II.1clcjIeHIlx пуtтк],iв tла

територii Смирнiвського старостl4нського окр:/гу lIозil;ськоr.о paiiorrv
XapKiBcbKoi областi, цiльове пJ)изнаqен}Iя -- дJ]я ве,llеlil]я .lx)lJapнoгt)

сiльськогосподарського виробництва, згiдно з Класифiкацiсrо ви2liв :|еI\rеJIыtи>i

угiдь - пасовища (мiсuе розташуванIJя ,цодаеться - /_[одаток 1).
За iнф<lрьrацiею з .Щержав!lого реестру речоIr{х прав lla llep}xolvte luайrlо,

вказана земелыlа дiлянка бу.ла rrередана c.Ipoкo'r'; дсl 10.04.2067 року в оренлу
ТОВ (АРТ-ПЛЮС> за договороtч{ ope}Ijl;,! зе,rlлi вi.ц l0.04.20l8 року. ГIраво
оренди земе.тlьноi лiляttt<тl зарессlроваFIе в ,l]eprilairHt-lпry peecтpi реtl()l]ик цpaв FIз
верчхоме пtайно 01.07.2019 poicy. За корист.1,1]аIIi i,l lleм.neto BcTaHoBjreHa o|.lct{j{H{lr
плаl,а у розмiрi 5 9t Bi.Lr HopMaTtlbnci ryOu{cloi olii;lLclt.

ВiдповiднО до договор),сl,боlэеtryltr зe]vlJli I:|i]( 25.|1.2(l19 poK5l. ltKltt;
зареес1ровапIIй в .ЩержавноI\,rу рессч)i pe,tobiax ilpaB на tlcpyxoMe t"iaйtlo
02.12.20l9 рок),. вкirзаllа зL,[,е.rlьilа лi:Il;1,1t,:lt пере,цаllа в субоl;сrl..rч
ТОВ <Асоцiацitl IoplrcTiB С;Iоболtаtлulлlllи.,) сlро]/.сl\{ до l0.04.20ti'7 року.

На t'tомент ксlмiсil"ttlого обс,геlкенrl.q :заtРiксоtl;rilо, що обстежуваIlа :jеN4слt нa1

дiлянка загаJIьноIо пjloulelo З,7000 га (lак,гlrчriо виIiорис,J.овуеться rtiд посiв
сiльськогосttодарськоi куJIьтури, а c$ivle -, coIlrttlj,IlIKil (фоr,офiксаuiя ;iодае.гI)с, .-

[одаток 2).

3. Земе.пьна дiлян tca Д""#*ffi iцй'.= l*un,rporr,r 63239tlб500 :0 l :000:03 88 .
загальною IIлоUIею 2,400qт9(RiliФJti*,'фi'.lа n,.,*u*" населеIlих lтYнк.гiв на
територiТ СмирнiвськО,rýрлз\ýSЬfuфai.)кругУ Лозiвськt-lго райrlну
XapKiBcbKoi обл:rстi, чiлrЩ{фрlУф|iфrя '- лля ведеrпtя .гоtlарgогi)

I округI

)



lльськогосподарського виробництва, згiдно 3

угlдь - пасовища (мiсце розташування додаеться
За iнформацiею з ,Щержавного реестру реч

вказана земельна дlлянка була передана сlроко
тов (дрт-плюс) за договором оренди землi
оренди земельноl дlлянки зареестроване в .Щержавному peccTpi речових прав на
нерухоме майно 01.07.2019 року. За користування землеЮ встановлена орендна
плата у розмiрi 5 % вiд нормативноi грошовоi оцiнки.

Вiдповiдно до договору суборенди землi вiд 25,\1.2019 року, який
зареестрований в /{ержавному peecTpi речових прав на нерухоме майно
02.|2.2019 року, вказана земельна дiлянка передана в суборенду
ТОВ <Асоцiацiя Юристiв Слобожанщини> строком до l0.04.2067 року.

На момент комiсiйного обстеження зафiксовано, що обстежувана земельна

дiлянка загальною площею 2,4000 га фактично використовуеться пiд посiв
сiльськогосподарськоi культури, а саме - соняшника (фотофiксацiя додаеться -
Додаток 2).

з. земельна дiлянка з кадастровим номером 6з2з986500:01:000:0з89]
загальною площею 8,4000 га розташована за межами населених пунктiв на

територii СмирнiвськогО старостинськогО окруry Лозiвського району
xapkiBcbkoi областi, цiльове призначення - для ведення товарного

сiлiськогосподарського виробництва, згiдно з Класифiкачiею видiв земельних

угiдь - пасовища (мiсце розташування дода€ться -.Щ,одаток 1),

За iнформацiею з Щержавного реестру речових прав на нерухоме маЙно,

вказана земельна дiлянка була передана строком до 10,04,2067 року в оренду

ТоВ (дРТ-ПЛЮС) за договором оренди землi вiд 10.04.2018 року. Право

оренди земельнот дiлянки заре€строване в Державному peecTpi речових прав на

нерухоме майно 1З.03.2019 року, За користуваннrI землею встановлена орендна

плата у розмiрi 5 % вiд нормативноi грошовоi оцiнки.
Бiдповiдно до договору суборенди землi вiд 25.11.2019 року, який

зареес,грований в !,ержавному peccтpi речових прав на нерухоме майно

oi.tz.zotg року, вказана земельна дiлянка передана в суборенду

ТоВ <дсоцiацiя Юристiв Слобожанщини) строком ло 10,04,2067 року,
на момент комiсiйного обстеження зафiксовано, що обстежувана земельна

дiлянка загмьною плоrцею 8,4000 га факти.lно використовусться пiд посiв

сiльськогосподарськоi культури, а саме - соняшIника (фотофiксацiя додаеться -
Щодаток 2).

4. Земельна дiлянка з кадастровими номерами бЗ23986500:02:000:0343

загальною площею 4,2000 га розташована за межами населених пунктiв на

територii СмирнiвськогО старостинського округу Лозiвського району

xapkiBcbkoi областi, цiльове призначення - для ведення товарного

сiлiськогосподарського виробництва, згiдно з Класифiкачiсю видiв земельних

угiдь - пu.по"щu (мiсче розташrування додаеться -.Щолаток 1),

За iнформаlдiекl u Д"р*uuпп.о ресстру речових прав tla нерухоме майно,

вкд}ана ."*.noru дiлянка була передана строком до 10,04,20б7 року в оренду

ТоВ (АРТ-ПЛЮС) за договором оренди землi вiд l0,04,2018 року, Право

з

l

до l0.04
18 року. Право



. оре
' нер

нди земельноi дiлянки заресстроване в.Щержав

ухоме майно 01.07,20l9 року. За користуванюI
плата у розмiрi 5 Оh вlд нормативноi грошовоi оцiн

Вiдповiдlrо до договору суборенди землi

млею встановлена оре
и.l.

"Ч'f"YS:Т1':zо19 
-lltiKy, 

як

о eccтpl ав а

l
зареестрований в ,Щержавному ре€стрi речових
|7.|2.20119 року, вказана земельна дiлянка передана в суборенду
ТОВ <Асоцiацiя Юристiв Слобожанщини> строком до l0.04.2067 року.

На момент комiсiйного обстеження зафiксовано, що обстежувана земельна
дiлянка загаJIьною площею 4,2000 га фактично використовусться пiд посiв
сiльськогосподарськоi культури, а саме - соняшника (фотофiксацiя додаеться -
.Щодаток 2).

Голова KoMiciT Ю.В. Кушнiр

Члепи KoMici[ ,,С.В. Гаркуша

О.В. Iщенко

.П. Кошляк

О.Г. Лапшина

о.С. Степанова

4

2 ь.в.Кривоryз

Посmiйна робоча zрупа Bupiultuta:
1. Вiддiлу мiстобудування, архiтектури та земельних вiдносин MicbKoi ради:- пiдготувати звернення до Головного управлiння .Щержгеокадастру у

Харкiвськiй областi з вимогою вжити невiдкладних заходiв для здiйснення
перевiрки земель сiльськогосподарського призначення - пасовища, якi
використовуються для вирощування сiльськогосподарських культур без
дозвiльних документiв на змiну угiдь;

- на вимогу листа вiд 17.08.2021 р, JФ б111-2562 вих-21 передати до
Лозiвськоi окружноi прокуратури акт обстеження земельних дiлянок
сiльськогосподарського призначення угiддя (пасовища) на територii
Смирнiвського старостинського окруry Лозiвського району XapKiBcbKoi
областi, якi були переданi у користування на умовах оренди вiд 19.08,202l
року.
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