
чугу!вськА рдйоннд двРжАвнА Адм!н!стРА]ця
хдэклвсько| овлдст:

Ро3поРяд)!{шння
/.| :"ут"э /;с,-; 2'/г/||'/,.-4 хр ,'!7''/'9уц1в

[ехн!чно!!1ро затверд'кен|!я
дощгмептац|! !з зепл.тпеустропо щоАо
встановле||ця мелс земельно! д|ляпки
}!:189 (невитребуванпй пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарпого
сйьськогосподарського виробншп|тва !з
земе.]|ь реформовапого ксп
<<[Фрнепк!вський>> на територ|!
|0рненк!всько! с1льсько! ради
9уц!вського району )(арк!всько1
област| за ме2ками !{асе.]|еного ||ункту
для подаль|!]ого падання в орепду

(еруговись отаттями 6, 13 3акону 9кра!ни <<[!ро м1оцев| державн!
адм|н|сщац||>, статтями 5' 11' 13 3акону !ща1ни <[{ро порядок вид|ленгтя в

нацр| (на м|сцевосЁ) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону 9ща1ни <|[ро землеустр|й>' статтями 1'7,22' 9з ' 122'
розд|лом { |{ерех1дних |{олох<ень 3емельного кодексу )|'кра!ни) поста!тово|о
1{аб1нету й|н1ср1в 9кра!ни в1д 24 .01 .2000 }т|э 1 1 9 к|{ро затвердження ||орядку
рессщац|| договор!в оренди земельно! частки (пато)>, !казом [!резидетлта
!ща]:ни в!д 0з '|2.|'999 !'{р |529/99 <<|!ро нев1дк-гтадн1 заходи щодо приокорення

реформування ащарного сектора економ|ки> та розг.,1я}ув1ши заяву
Фермероького господаротва (он1кА) про затвердя(ення 1ехн[чно{
дочментац!! 1з землеусрото щодо встановлення мет( 3емельно1 д|пянки 3х[з 189
(невищеб1ъаний пай) в нат1р| (на м1сцевост!) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого
1{€|[ <}Фрненк!воький> на територ1! 10р'тенк!всько! с1льсько! ради ]{уц|вського

району !,арк1всько] област1 за межами населеного п}'нкц д]!я подаль!пого
надання в оренду:

1. 3атверлтгп: 1ехн|нну докрлевтац|:о !з землеусщою щодо встановпення
мех< земельно! д|тлянки ]т[ц 189 (невищебуваний пай) в на|тур1 (на м1сцевост1) для
ведення товарного с!льськогосподарського виробнитцва [з земель

реформованого 1(€|[ <10рненк1вський>> на територ|! {Фрвенк[воько! с!льоько]

ради чуцтвського району {арк1воько| област1 за мет(:[ми населеного пункц/
д']1'1 подаль||]ого надан|{я в оренду.
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2' надат'1 Фермероькоплу господарству (он1кА> в оренду земепьну
д[лянку }хгэ 189 (невищебуваний пай) в натур| (на м!сцевост1) д;ш1 веденн'{
товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1{€|{
<<1Фрненк1вський>> на терггор|! }Фрненк|всько! с|льсько| ради чуц]воького
району {арк1всько! област| за ме)ками наоеленого щ,нкц' площе1о 8,9633 га,
кадаощовий номер 6325488500:02:000:0289, до момента ощиманй власником
г([е! земельно| д|лянки св!доцтва про щ)аво власност1 на нерщоме майно' (1пе не
б|льше н1ж на 10 рок|в.

3. Фермерське господарство <<0Ё1|{А>> зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д1лянч з !{уц1всько!о районно|о

державното адм1н|сщац|ето.
3.2. .[о корисцвання земельно}о д!_гшнко:о присцпити п|с'гш

дерх<авно| реесщац[1 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов!дно до вимог статг! 96

3емельного кодексу !ща|*ти.
4. 1{онроль за виконан!{'1м розпоряд)!(енн.,{ пок.,!асти на пер1цого

заступника голови районно| дер>кавно| адм1н1отрац|{ 8архе|нова }Ф.1{.

|олова районно1дерлсавно!
адм!н!страц!! €.о. коРол|ок


