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!1ро затверд'(€цпя
документац|! !з землеустро:о' шодо
встановлення меяс земельно! дйянкп
)п{} 62 (невитребуванпй пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарпого
сйьськогосподарського виробниг{тва |з

земель реформованого всАт
"1ерн!вське'' на терптор!! введенсько'|
селцщно1 ради {уц1вського району
!арЁвсько! област! за ме?!(ами

населепого пункту для подаль[цого
наданшя в оренду

1{ер1'тоиись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни ''|1ро м|сцев| державн|

адм1н!сйац!т'', статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни ''|{ро порядок вид1ленття в

нацр| (!а м|оцевост|) земепьних дйянок власникадл земельних насток (па|в)"'

"''#'"" 22' 25,55 3акону !ща!ни ''|{ро землеусщ|й'', статтями |7' 22' 9з

розд1лу [ ||ерех|дних |{олотсень 3емельного кодексу укратни' постановор

!{аб1нец й1н1Ёщ1в 9кра!ни в[д 24.0| '2000 )\! 1|9 ''||ро затверд)кен!#{ порядц

р"."щй!т догойор|в оренди земельнот яастки (пало)'', 9казом |1резидента

!кра]йи вй 0з.12|!,999 !'{р 1529199 ''|[ро нев!дкладн| з!!ходи щодо прискорен|{я

р"ф'р"у"''''' ащарного сектора економ|ки'' та розглянувши заяву 61Ф8
;к'''" ]ооо'' ви ]э.оя.ао:+ !т[э 1}2 про затверАхення 1ехн|нно! докуметтгац1! |з

землеусщо1о щодо вотанов.]]сн!1я ме)к земельно! д|лянки )'[э 62 (невищебуваний

пай) й нацр1 (на м1сцевост1) дп'1 ведення товарного с[льськогосподарського

"'р'ь'',ш'ЁЁ 
!з земел" р"ф'р''".,'.' 8€А[ ''1ерн|всъке" на територ1!

8веденсько| селипщот радй чуц'твського району {арк|всько| област1 за межад4и

насепеного тгг{кц д1я подш1ь1пого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн1нну локуиенташ|то |з землеусщото, щодо встановлення

'"'. ."'"','''т д|-нки .]"{! 62 (не!ищебуваний пй) в нотур1 (на м1оцевосй) лля

веденн'{ товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8€А1 ''1ерн|вське" на територ|| 8веденсько] селишно| рали
9уту1вського району [арк|всько] област| за межами наоеленого тцнкту дл''{

подаль1!1ого надання в оренду.
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2.Бадатп €[Ф8 ''(олос 2000" в оренду земельну д|лянку }'[о 62

(невищебуваний пай) для веденв'{ товарного с|льськогосподарського

!щоо"'пй,а 1з земель реформованого 8€А1 ''1ерн1вське" на територ||

8йенсько! селищнот ради чуцтвського району {арк|всько] област| за межами

населеного тт}, !кц площе}о 6'6806 |&' кадасщовий номер

6325455300;05:000;0259, до моменту отримання власником ц|е! земельно1

д|.т:янки свйоцтва про право в.]1асност| на нерухоме майно, а:те не б|льтше н|хс на

10 рок[в.
3. €1Ф8 ''1{олос 2000" зобов'язане:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну дйянку з 9уц|вською районното

державно]о адм1н1страц1сю.
3.2' до корисцван}{я земельнок)

державно! рессщац!| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористрача

96 3емельного кодекоу }ча'!тти'

д|лянкото приоцпити п1сля

в1дпов1дно до вимог статт1

на заступника4. 1(онщоль за виконант{'{м розпорядження пок''1асти

голови районно! дер:кавно| адм|н|страц1! (овапьтук 8'['

11ер:пий заступнпк голов[1

райоппо! дерлсавно! адм|ц|страц|!


