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РозпоРяд}квння

|'? су ис.; 22/6.."'|,/.//
--------

!1ро затверд'{(ення

9уц|'в

1ехн!чно|

хр 27'

документац!! !з землеустрого щодо
встанов.]|ец!|я ме:к земельно| д!лянки
1\! 2!9 (невитребуванпй пай) в натур!
(на м|сцевост!) ддя ведення товарного
с!льськогосподарського виробншштва !з
земель реформованого ксп
<<}Фрненк!вськпй>> на територ|1
|Фртенк!всько! с!льсько! ради
{уц|вського району &рк!всько1
област! за мея(ами населеного |твкту
для пода.]|ь|шого надання в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !крани к|!ро м|сцев! державн1
адм1н|страц1!'>>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра:ни <[|ро порядок вид1лення в
натур1 (на м1сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>,

статгями 22,25, 55 3акону !кра!ъи <(про землеусщ1й>>, отаттями |7'22'93' |22,

розд|лом { |!ерех|дних |{олохень 3емельного кодексу }кра!ни, постаново}о
1(аб1нету й!н|сщ|в !кра!ни в|д 24 .0| .2000 )\! 1 1 9 <|{ро затвердження |1орядку

рессщац|! договор1в оренди земельно| настки (пато)>>, !казом |{резидента
}кра1ни в!д 0з.1'2.1'999 !'{р |529199 <|!ро нев1дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ]ки>> та розг.]1янув!шши заяву
Фермерського господарства (он|кА) про затвердженн'{ ]ехн1чно]
докуиентац!| !з землеусщото щодо встановлент{'{ мех( земельно] д|лянки .}ч[р 219
(невиребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост1) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
<<1!рненк|вський>> на територ|! 16рненк|всько| с|-пьсько! ради чуц!ъського
району {арк1всько! област| за межами населеного ттг{кгу для подапь1цого
надання в оренд.':

1. 3атвердити [ехн1нну дочментац1то !з землеусщото щодо встановлення
меэк земельно| д!-глянки }'Ф 219 (невищебуваний пай) в натур1 (на йсцевост1) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробттицтва 1з земель

реформованого (€|| <}0рненк|вський) на територ|| 10риенк|всько{ с|льоько!

ради 9уц!вського району {арк|всько| област1 за ме)|€ми наоеленого тцнкц
для подаль!пого надання в оренд.'.
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2. Аадати Фермерському гослодарству (он!кА) в оренду земельну
д!;тянку .[тгр 219 (невищебуваний пй) для ведення товФного
с[льськогосподарського виробнш1тва |з земель реформованого ксп
<<}0рненк|вський>> на територ!} {0р.тенк1всько| с1льоькот ради 9уц!вського
району {арк|всько! област| за ме]ками населеного пункту площе|о 8'8092 га'
кадастровий номер 6325488500:02:000:0286 до моменту ощиман!{'1 власником
ц|с| земельно| д!лянки св1доцтва про право власност1 на неР}томе майно. але не
б|льлде н|:к на 10 рок|в.

3. Фермерське господарство <<@Ё|1(А> зобов'язане:
3.1.9клтасти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вською районното

дерхавното адм|н1страц1ето.
3.2. ,{о користування земельно}о д1лянко!о приступити п1с.]1я

дер)кавно1 рессщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористрата в1длов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. (онроль за виконан|1ям розпорядження за.'1и!ца}о за собото.

!1ерлший засц/пнпк голови
райопно! дерасавно! адм!п!страп|! . вАРжв!нов


