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дощлментац!! !з землеустро:о, щодо
встановленця ме:к земельцо| д1лянки
!\} 130 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост|) для веденпя товарного
с!льськогосподарсько; о ви робништва !з
зе]|'е.'!ь реформованого всАт
''[ерн!вське'' на територ1! 8ведепсько!
селшщно! радп чуц|вського району
&рк|всько[ област1 за ме?камш
населеного [|ункту для !|одадь|цого
падацця в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону !ща1ни "||ро м!сшев1 державн!
адм1н|страц[]", статтями 5' 11, 1з 3акону }кра|ни ''|{ро порядок вид|лення в
нацр! (на м|сцевост1) земельних д!лянок власникам земельвих насток (па!в)'',
статтями 22' 25' 55 3акону 9ща!ни "||ро землеустр|й'', статтями \7' 22' 93

розд|.ту { |{ерех1дних |1оложень 3емельного кодексу }кра!ни. постановою
(аб1нец й1н|сщ|в 9ща1ни в|д 24.01'200о 3хгс 119 ''|1ро затвердження |1орядч
реесщац|| договор[в оренди земельно| настки (пахо)'', !казом |{резидента
}кра!ни в|д 0з.\2.\999 !'{р \529|99 "||ро нев|дкладн[ заходи щодо прискорен|{я

реформування ащарного сектора економ1ки" та розглянувтши заяву €108
''1(олос 2000'' в|д 15.09.2014 !т|о 107 про затвеРд}(енн'{ 1ехн1нно| дочментац1| 1з

землеусток) щодо встановленн'1 ме){( земельно| д!лянки ].|р 130
(невищебуваний пай) в нацр| (на м!сцевост1) д-ш{ веденн'1 товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого 8€А1
"[ерн|вське" на територ|! 8веденсько| селицщо| ради чугу!ъського райощг
)Фрк1всько| област| за мет(ами населеного пункту д.,1я подаль|пого надання в
оренду:

1. 3атвердити [ехн|тну документац|то !з землеусщото, щодо встановлен}#1
меж земельно1д!лянки .}'{р 130 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 86А1 ''1ерн|вське'' на територ1| 8веденсько| селищно! ради
9угу!вського району [арк|всько] област| за ме)!(ами населеного |ункту для
подаль!!]ого надан|{я в оренду.
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2. Аадати €1Ф8 ''|{олос 2000'' в оренду земельну д|лянц !т|с 130
(невитребуваний лай) для веден!{'] товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8€А[ ''1ерн|вське'' на територ||
8веденсько| селищно| ради 9уц!вського району {арЁвсько! област| за межами
населеного щ.нкц, площе|о 6,7055 |?, кадасщовий номер
6325455300:05:000:0261, до моменц отриманн'{ власником ц!с1 земельно|
д|лянки св!доцтва про право в']|асност! на нерухоме майно, а.лте не б!льлше н|т< на
10 рок|в.

з. стов ''(олос 2000'' зобов'язане:
3.1.9класти догов1р оренди на земельну л|лянч з 9уц1вською районною

державното адм|н|сщац|его.
3.2. Ао корист}ъан!ш земельною д1лянкою присцг1ити п!сля

державно| ресстрац|! договору оренди.
3.3. 8икощгвати обов'язки землекористрача в!длов{дно до вгплог статт!

96 3емельного кодексу }ща1ни.
4. (онтроль за виконанням розпоряд)кент!'{ пок]!асти на засцпника

голови районно| деря<авно! адм|н1сщац1| (овальнук 8.['

|1ерпшпй заступп|!к голови
райоццот дер|(авно! адм!н!страц!1 вАР)[{[!нов


