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[ехц1чно!

]& /2/.
|1ро затвердя(е!|пя
дочгментац|1 !з землеустропо, щодо
встаповлення мел( земельно! дйянкп
)\! 128 (невптребуваний пай) в натур1
(на м!сцевост!) для веденпя товарного
сйьськогосподарського виробнпцтва !з
земель реформованого всАт
''[ерн1вське'' на територ!! 8веденсько1
селищно| ради чут1ъського району
)(арк!всько! област! за ме'(ами
нас€леного пункту для подаль|||ого
надання в оренду

|(ерулонись статтями 6, 13 3акону }ща!ни ''|!ро м|сцев1 дерхавн|
адм!н!сщац1!'', статтями 5, 11' 13 3акону 9кра|ни ''|1ро порядок вид!лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д[лянок власникам земельних насток (па!в)",
статтями 22, 25, 55 3акону 9кра!ни ''|{ро землеусщ|й", статтями 17' 22' 93

розд!лу [ |[ерех!дних ||олохсень 3емельного кодексу 9кра!ни' постаново|о
(аб!нец й|н1ср|в !кра!ни в|д 24'0|.2000 )'{! 119 ''|{ро затвердхення |1орядф

рееощац1| договор|в оретци земельно| настки (пато)'', 9казом |1резидента
!ща!ни в!д 0з.12.1'999 !'& |529199 ''[|ро нев!дкладн| заходи щодо приокорен|{'{

реформуванття ащарного сектора економ|ки'' та розглянувлпи заяву €1Ф8
"(олос 2000'' в1д 15.09.2014 .}\! |13 про затверд>кення 1ехн|чно! дочментац1| 1з

землеустро|о щодо встановлевн,} меж земельно] д1лянки ]ф 128
(невищебщаний пй) в нацр| (на м|сцевосй) д']шт ведення товаРного
о1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 8€А1
''1ерн1вське'' на територ|| 8веденсько? селищно1 ради чуц]ъського району
)(арк|всько! област| за ме)к:1ми наоеленого тункту д']'{ подаль|пого надан1{'1 в
оренду:

1. 3атвердити [ехн1тну документат1!то |з земпеусщото' щодо встановлен1{'{
ме:к земельно! д|лянки ф 128 (невищебуваний пй) в нацр1 (на м1сцевост1) для
веден|{я товарного с1льськогосподарського виробнитцва 1з земель

реформованого 8€А1 ''1ерн[воьке" на територ|! 8веденсько! селищно! ради
{уц!вського району !арк|всько! област[ за мет(ами населеного тунку д!я
подаль!пого надання в орет!ду.
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2.11адати €1Ф8 ''1(олос 2000'' в оренд.' земельну дйянч 3х[э 128
(невищебуваний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8€А1 ''1ерн1вське'' на територ1!
8веденоько| селищно! ради 9уц!вського району {,арк1воько{ област! за межами
населеного щ,нкт !ш|още|о 7р518 |8, кадастровий номер
6325455300:05:000:0266, до моменту отриманн,1 власником ц|ет земельно1

д|лянки свйоцтва про право впаоноот1 на нер1о<оме майно, але не б1льп.те н[:к на
10 рок1в.

3. €1Ф8 ''1(олоо 2000" зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц!всько:о районного

державно:о адм|н|отрац[ето.
3-2. [о корисцвання земельно!о д!.гшнкою присцпити п1сля

дерх<авно! реесрац|! договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в'щпов|лно до вимог статт|

96 3емельного кодексу 9кра!ни.
4. 1(онроль за виконан|1ям розпорядх{ення покласти на засцпника

голови районно| дер:кавно| адм|н[страц1] кова,1ьчук в.г.

!|ерппий заступнпк голови
районно[ дерлсавцо! адм|н!страц|| к).к. вАРтшнов


