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Ро3поРядх(вння

,'2/ !,{" 6/,{уц!в
[ехн!чно1

дочгментац!1 !з землеустро:о, щодо
встановлен|!я ме:к земельно! д!лянки
}& 271 (невитребуваний пай) в натур1
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського ви робништва !з

земе.,|ь реформованого всАт
''1ерн!вське'' на територ1! введенсько1
селищно! рали 9уц|вського району
[арк!всько! област! з^ ме?кам!!
насе.,|е|!ого пуп!(ту для пода.,|ь!шого
надання в оренду

|{ер1понись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни ''|!ро м1сцев! дер:кавн1
адм1н1сщац1!", стаття1\{и 5, 11, 13 3акону }кра1ни ''|{ро порядок вид!лення в

нацр! (на м|сцевост|) земельних д]лянок в.гтасникам земельн!{х насток (па|в)",
статтями 22,25' 55 3акону }ща!ни "|{ро землеуср!й", статтями \7,22' 9з

розд|'гу )( |{ерех|дних |{оло:кень 3емельного кодексу }ща!ни' постаново1о
(аб|нец \4|н!сщ[в }кра]ни в!д 24.01.2о00 }.|э 119 ''|{ро затвердження |!орядч
рессрац1! договор1в оренди земельно! настки (пато)'', !казом |!резидента
9кра!ни в|д 03.12.1'999 !{"-1'52999 ''[!ро нев1дкладн| з11ходи щодо прискорення

реформуванття ащарного сектора економ|ки'' та розг;тянувлпи заяву €1Ф8
''1(олос 2000'' в|д 15'09.2014 }хгя 1 1 1 про затвердження 1ехл1нно! дочментац|1 1з

землеусто!о щодо вст:1нов'лення меж земельно| д|лянки !{р 271
(невищеб1заний пай) в нат1р1 (на м|сцевост|) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва |з земель реформованого 8€А1
''1ерн|вське" на територ|! 8веденсько| селипщо] ради чуц]ъського рйону
{арк|всько| област1 за ме}(!1ми населеного пункц д|я под:1пь!цого над!!ння в
оренду:

1. 3атвердити [ехн1нну докриентац|ло 1з землеустрото' щодо встанов.]1ення
мет< земельно| д|лянки .].[р 271 (невищебраний пй) в натур| (на м|сцевост1) д.гтя

ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8€А? "?ерн1вське'' на територ1!! 8веденсько| селитшно| рали
9уц!вського району {арк!всько] област1 за мея(ами наоеленого пункц д!я
подапь|пого наданн'{ в оренду.



2

2.11адати €1Ф8 ''1(олос 2000'' в оренд,' земельну д[лянку )\!271
(невиребуваний пай) для ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 8€А1 "1ерн[вське" на територ1!
8веденсько| селищно| ради 9угу':вського району {арк1всько| област1 за ме)к.|ми
населеного пункц/ !1;]ощею 9,2878 |&, кадасщовий номер
6325455300:12:000:0074, до моменц отриманн.,{ впасником ц!ет земельнот
д|лянки св1доцтва пРо право в.,1аоност| на нер1.хоме майно, ате не б1льпте н|ж на
10 рок|в.

3. стов ''1{олос 2000'' зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д1лянку з {уц!вськото рйонноло

державно:о адм1н1сщац1ело.
3.2. [о корисцвання земельно|о д1лянко:о присцпити п|с,тл

дер)кавнот ре€срац|| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов1дно до вимог статт!

96 3емельного кодексу 9крайи.
4. (онроль за виконанням розпорядження пок.]1асти на засцпника

голови районнот деркавно| адм1н1страц|1 (оватьтук 8 .[.

!!ерпший засцгпник голов[|
районно! дер:лсавно| адм!н|страц!! к.вАРжшшов


