
1тугу!вськА РАйо!шА дшР)кАвнА Ад1}!!н!стРАц(я

хАРктвсько1 оБ'1Аст]
Р озп о Ряд)к ш ння

!{о 2'/э9уц!'в

[ехц!чно[

всАт

0/аа-аё.а;у:у2ууу::а---

!1ро затверд2!(ення
дощ/мептац|| 13 землеустрою' щодо
встапов.,|ення меяс земельно! дйяцки
$е 243 (невитребуваний пай.1 в натур!
(па м!сцевост|) для ведеппя товарного
с!льськогосподарського виробпицтва |з

земель реформованого
''[ерн!вське'' на терптор!| введенсько1
селиш|но] рали {уц|вського Району
)Фрк!веько! област| за мея(амп
||аселепого !|уцкт), для !|одаль[цого
||ада||ця в оренду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни ''[{ро м!сцев1 державн|
адм|н1срац1|", статтями 5' 11' 1з 3акону 9кра!ни "|[ро порядок вид|лення в
нацр[ (на м[сцевост|) земельних д1лянок власникам земельн}о( васток (па!в)'',
статтями 22' 25' 55 3акону )['кра'1ни "|1ро землеусщ|й", статтями 17' 22' 93

розд|лу { |{ерех|дних |1оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановото
1{аб|нец й1н|сщ1в 9кра]ни в|д 24.0\.2000 )\! 119 "||ро затвердження поряд|у
реестрац|| договор1в оренд.{ земельно| часттст (пато)", 9казом ||резидента
}кра!ни в1д 03.12'|999 !{р \529|99 "|1ро нев!дк-гладн[ заходи щодо прискоРен}'{

реформувантля ащарного сектора економ[ки" та розглянувп:и заяву €[Ф8
''(олос 2000'' ъ|д |5.09.2014 3,|э 109 про затвердження 1ехн|яно| документац|? |з

землеустро|о щодо встановленн'1 ме)к земельнот д[лянки !'{у 243
(невиребуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост1) для веден}!'{ товарного
с[льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 8€А1
''1ерн1вське'' на територ1! 8веденсько| селищнот ради чуц!ъського району
{арЁвоько| област! за мех(ами населеного пункту для пода.дь1пого надання в
орен,щ.:

1. 3атвердити 1ехн|ину документац|:о !з землеусщого. щодо встановлення
ме:к земельно| д|;тянки ф 243 (невиребуваний пай) в нацр! (на м[сцевост1) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 8€А1 ''1ерн[вське" на територ|! 8веденсько1 селищно] ради
{угу!вського району )(арк[всько! област| за ме}(!ми населеного пункц д!я
подаль1пого наданн'{ в оренду.
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2' |1адати €]0Б ''!(олос 2000'' в оренду земельну д1лянку 3х[я 243
(невитребуваний лай) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 8€А1 ''1ерн1вське'' на територ|!
8веденсько| селицно| ради 9угу!вського району {арЁвсько] област| за межами
яаселеного пункту площек) 5,06зз |3' кадасц)овии номер
6325455300:12:000:0076' до моменту ощимання власником ц!е| земепьнот
д|;тянки св!доцтва щ)о право власност| на нер1э<оме майно, але не б1льп:е н|ж на
10 рок1в.

3. €?Ф8 "(олос 2000" зобов'язане:
3.1. }класти догов1р оренди на земельну А|лянку з 9уц!вськото районното

державного адм|н|страц|ело.
3.2. [о корисцвання земельною д!,тянко:о приступити п!сля

державно| рессщац!| договору оренди.
3.3. 8икощ;вати обов'язки 3емлекорисцвача в!дпов!дно до вимог статт!

96 3емельного кодексу !ща!ни.
4. (онроль за виконанням розпорядження пок.'1асти на засц/пника

голови районно| дертсавно| адм1н1сщац|! 1{овальтук 8.[.

[1ерлппй засцгпник голови
районно! дерясавпо! адм|н1страц!| к).к. вАР)|{в!нов


