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Додаток 1
до типового договору 
№ від Ш  . ЛоЬ <ЬО/!З

З А В Д А Н Н Я
на виконання робіт

Виконувана робота: виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки з 
метою продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

Підставою для виконання роботи є: Рішення Сторожинецької міської ради №309-35/2019 від 

10.10.2019 р.
Характеристика об’єкта:

1) місце розташування: на території Сторожинецької міської ради Сторожинецького
району Чернівецької області

2) форма власності: комунальна
3) цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

(01.011

Вихідні дані:
1) заява замовника;
2) розмір земельної ділянки: 24.7905 га
3) викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних матеріалів (генеральний план 
будівництва об’єкта, затверджена містобудівна документація, проект землеустрою тощо), 
державні будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки;
4) наявні обмеження та сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної 
системи (01.05) площею 0.1336 га
5) умови надання земельної ділянки: з метою продажу права оренди на земельних торгах
6) інші матеріали (за наявності)

Документи і матеріали , що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт: 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва виготовляється у трьох примірниках (один - 
замовнику, другий - Державному фонду документації із землеустрою,третій в 
електронному варіанті у виконавця.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу права оренди 
на земельних торгах Сторожинецькій міській раді для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Сторожинецької міської ради, 
Сторожинецького району, Чернівецької області розроблений на підставі Рішення
Сторожинецької міської ради № 309-35/2019 від 10.10.2019 р., та договору №-?^від (Ж- 
на завдання на виконання робіт.

Відповідно ст.26 Закону України "Про землеустрій" у складі працівника ФОП Вовк М.О. 
- є сертифікований інженер-землевпорядник (кваліфікаційний сертифікат Держземагенства 

України №001333 від 18.01.2013 р.)
Кадастровий номер земельної ділянки - 7324510100:01:003:0376.

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту на не меліорованих, не 
пайованих землях, угіддя - рілля (001.01), шифр агровиробничої групи грунтів - 25 (д). 
Категорія земель - землі сільськогосподарського призначення (існуючий стан).
Відповідно до переліку земель, вказаних в п. 1 ст.50 Земельного кодексу Українита переліку 
особливо цінних грунтів провінції Передкарпаття, затвердженого наказом Держкомзему 
України №245 від 06.10.2003 р., грунти агрогрупи 24 (г) не відносяться до особливо цінних.

У зв'язку з тим, що земельна ділянка сформована при розробці технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), геодезична зйомка земельної ділянки не проводилась, а тому матеріали 
геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, відомості про обчислення 
площі земельної ділянки та акти приймання-передачі межових знаків на зберігання в 
даному проекті землеустрою відсутні.

В результаті проведених робіт складено кадастровий план земельної ділянки.
Обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки: охоронна зона навколо 

(вздовж) об’єкта енергетичної системи (01.05) площею 0.1336 га.
Даним проектом відповідно до Земельного кодексу України та закону України "Про 

землеустрій" передбачено відведення земельної ділянки з метою продажу права оренди на 
земельних торгах Сторожинецькій міській раді для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький 
район, Сторожинецька міська рада.



У відповідності з класифікацією видів цільового призначення земель /КВЦГІЗ/ дана 
земельна ділянка по проекту буде відноситися до земель сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код 01.01. 

Розшифровку земель по угіддях наведено в таб.1

Таблиця 1
№ Власники землі/землекористувачі КВЦПЗ КВЦПЗ (назва) Загальна Усього с/г угідь в т.ч. Рілля

(«ОД) площа (гр.5-10) (001.01)

А Б В Г 3 4 5
1 Сторожинецька міська рада 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 24.7905 24.7905 24.7905

виробництва

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №580 від 31.08.2016 р., погодження 
проекту землеустрою здійснюється по принципу екстериторіальності погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної 
служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Проект подається у відділ Держгеокадастру у Сторожинецькому районі Чернівецької 
області.

./&ÿ
І /  ГгГ'ЛЖСЬ'ІЛЇ

//^/іншер-з вдашрвд™-
0 В Вовк М.О.Виконавець
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Сторожинецькому міському голові 
Карлійчуку М.М.

В.о. начальника відділу земельних 
відносин та комунальної власності 
Сторожинецької міської ради

Службова записка

Враховуючи те, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 року №60-р «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 
власність об’єднаних територіальних громад» Сторожинецькій міській раді 
передані у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту, з метою продажу права оренди 
земельних ділянок на земельних торгах та раціонального використання 
земельних ділянок, забезпечення надходження до бюджету Сторожинецької 
міської ради необхідно замовити розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦГІЗ -  01.01) в м.Сторожинець та виготовити агрохімічних 
паспортів.

01.10.2019 р. А.Вітюк



УКРАЇНА
СТОРОЖ ИНЕЦЬКА М ІСЬКА РАДА  

СТОРОЖ ИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXXV сесія VII скликання  
Р І Ш Е Н Н Я  № 309-35/2019

10 жовтня 2019 року м. Сторожинець

Про продаж права оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення

З метою продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах, 
на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань архітектури, 
будівництва та перспективного планування, житлово-комунального 
господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості, транспорту 
та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони 
навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого 
бізнесу, побутового та торгового обслуговування, керуючись ст. ст. 12, 122, 
127, 134-139, 207 Земельного кодексу України, та п. 34 ч.І ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:
2. Включити земельну ділянку площею 24,7905 га з кадастровим номером 

7324510100:01:003:0376, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦГІЗ -  01.01), яка розташована в м.Сторожинсць в перелік 
земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги.

5. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення товарного сільеькогосподарського виробництва 
(код КВЦІ13 -  01.01) в м.Сторожинсць з метою продажу права оренди на 
земельних торгах та виготовити агрохімічних паспортів на вищезазначені 
земельні ділянки.

5.1. Продати на земельних торгах (далі аукціон) право оренди земельних 
ділянок, зазначених в пунктах 1-4 цього рішення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ -  01.01) (надалі земельні 
ділянки).

6. затвердити:
6.1. термін оренди земельної ділянки 10 (десять) років.

6.2. Стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати 
земельної ділянки) в розмірі 8,00 відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.

6.3. Крок аукціону 1,00 відсотка від стартової ціни лоза.
6.4. І арантійний внесок в розмірі 5,00 відсотків від стартової ціни лоза 

(повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, 
які не були визнані переможцями).

6.5. Умови продажу права оренди земельної ділянки:



і

- переможець аукціону відшкодовує виконавцю земельних торгів витрати, 
пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону), відповідно до 
вимог чинного законодавства;

- річна орендна плата земельної ділянки, визначена за результатами земельних 
торгів та витрати на підготовку та проведення земельних торгів сплачується 
переможцем аукціону протягом трьох банківських днів з дня укладання договору 
оренди;

- перегляд орендної плати сторонами договору відбувається один раз у три роки;
- гарантійний внесок, сплачений переможцем, зарахувати до річної орендної 

плати, визначеної за результатами земельних торгів;
- договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню у день проведення 

аукціону;
- договір оренди не підлягає страхуванню;
- витрати по укладанню договору оренди земельної ділянки покладаються на 

переможця аукціону.
7. Виконавчому комітету Сторожинецької міської ради забезпечити організацію 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, в порядку визначеному чинним 
законодавством.

8. Визначити місцем проведення земельних торгів -  приміщення 
Сторожинецької міської ради за адресою м.Сторожинець вул. Грушевського, 6.

9. Дату і час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити 
виконавцю земельних торгів за погодженням з організатором земельних торгів.

10. Доручити Сторожинецькому міському голові бути присутнім на земельних 
торгах у формі аукціону, підписати Протокол земельних торгів від імені 
Сторожинецької міської ради, укласти договора оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення з Переможцем земельних торгів.

11. Переможцю земельного аукціону:
11.1. Приступити до освоєння земельної ділянки після повної сплати річної 

орендної плати, державної реєстрації права оренди на земельну ділянку та 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

11.2 Виконувати обов'язки користувача земельної ділянки згідно з вимогами 
ст.,96 Земельного кодексу України.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань регулювання земельних відносин, архі тектури, будівництва та 
перспективного планування, житлово-комунального господарства, приватизації, 
комунальної власності, промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження 
енергозберігаючих техноголій, охорони навколишнього природного середовища, 
розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування 
(Н.Кричка).

Сіорожинецькии міський голова М.М.Карлійчук
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Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
(для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

сформована за даними сертифікованого інженера-землевпорядника)

Дата 11.01.2020 №9100032592020

Місце розташування земельної ділянки на території Сторожинецької 
міської ради

Фактична/орієнтовна площа земельної ділянки 24.7905га (Фактична)

Кадастровий номер земельної ділянки 7324510100:01:003:0376

Прізвище, ім’я та по батькові громадянина або повна назва юридичної 
особи Сторожинецька міська рада

Назва документа, на підставі якого виникло право власності або 
користування земельною ділянкою а також дата видачі такого документа 
(або дата укладання договору), його серія та номер (серія та номер документа 
зазначаються у разі наявності) відомості відсутні

Категорія земельної ділянки:
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або 
користування земельною ділянкою відсутній',

згідно з даними Державного земельного кадастру 100 Землі 
сільськогосподарського призначення',

згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного 
фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про віднесення 
земель до відповідної категорії відомості відсутні',

згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 100 Землі сільськогосподарського призначення',

Цільове призначення земельної ділянки:
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або 
користування земельною ділянкою відомості відсутні',

згідно з даними Державного земельного кадастру 16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії земель, які не надані у  власність або користування 
громадянам чи юридичним особам);

згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного 
фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про визначення/зміну 
земель до відповідного цільового призначення відомості відсутні',

І



згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Вид/види угідь:
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або 
користування земельною ділянкою відомості відсутні;

згідно з даними Державного земельного кадастру 001.01 Рілля;

згідно з 
ділянки

розробленим землеустрою щодо відведення земельної
001.01 Рілля



ПЕРЕЛІК
обмежень щодо використання земельної ділянки

ю

Замовник: Сторожинецька міська рада
м. Сторожинець, вул. Грушевського, 6

Земельна ділянка Сторожинецька міська рада площею 24.7905 та, яка розташована на 
території Сторожинецької міської ради не обтяжена сервітутами та має обмеження у 
використанні (охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (01.05) 
площею 0.1336 та), які діють в охороній зоні ЛЕП, прав третіх осіб на використання 
земельної ділянки немає.

Код Назва Площа
01 Охоронна зона 0
01.01 Охоронна зона навколо об’єкта природно-заповідного фонду 0
01.02 Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини 0
01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту 0
01.04 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку 0
01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.1336
01.06 Охоронна зона навколо об’єкта гідрометеорологічної діяльності 0
01.07 Охоронна зона навколо геодезичного пункту 0
01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій 0
01.09 Охоронна зона навколо промислового об’єкта 0
02 Зона санітарної охорони 0
02.01 Зона санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання 0
02.01.1 Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного 

водопостачання (суворого режиму)
0

02.01.2 Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного 
водопостачання (обмеження)

0

02.01.3 Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного 
водопостачання (спостереження)

0

02.02 Округ санітарної охорони курортів 0
02.02.1 Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму) 0
02.02.2 Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень) 0
02.02.3 Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень) 0
03 Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0
04 Зона особливого режиму використання земель 0
04.01 Прикордонна смуга 0
04.02 Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших 

військових формувань
0

04.03 Зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів 0
05 .Водоохоронне обмеження 0
05.01 Водоохоронна зона 0
05.02 Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах 0

05.03 Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах

0

05.04 Берегова смуга водних шляхів 0



05.05 Смуга відведення 0
05.06 Пляжна зона 0
06 Інше обмеження 0
06.01 Зона особливого режиму забудови 0
06.02 Зона радіоактивно забрудненої території 0
06.03 Зона надзвичайної екологічної ситуації 0
06.04 Умови додержання природоохороних вимог або виконання визначених робіт 0
07 Земельні сервітути 0
07.01 Право проходу та проїзду на велосипеді 0
07.02 Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 0
07.03 Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших 

лінійних комунікацій
0

07.04 Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або 
через чужу земельну ділянку

0

07.05 Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну 0
ділянку

07.06 Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та 
право проходу до природної водойми

0

07.07 Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній 
ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

0

07.08 Право прогону худоби по наявному шляху 0
07.09 Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з 

метою ремонту будівель та споруд
0

07.10 Інші земельні сервітути 0
08 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперф і ці й) 0
09 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис)
0

10 Території та об’єкти природно-заповідного фонду 0
10.1 Національні природні парки 0
10.2 Біосферні заповідники 0
10.3 Регіональні ландшафтні парки 0
10.4 Заказники 0
10.5 Пам'ятки природи 0
10.6 Заповідні урочища 0
10.7 Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 0

Виконав



В И К О П І Ю В А Н Н Я
із проекту встановлення адміністративних границь Сторожинецької міської ради 

земельної ділянки розташованої на території Сторожинецької міської ради
М 1:10000

Виконавець:



к а д а с т р о в и й  п л а н  з е м е л ь н о ї  д і л я н к и
Кадастровий номер 7324510100:01:003:0376_____

ПЕРЕЛІК ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
№
п /
п

Код
обмеженн
Я

Н азва обмеж ення О сновні законодавчі акти Площа,
га

1 01.05 О хоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 
енергетичної системи, АЕП

Закон України "Про електроенергетику", 
постанова КМУ від 04 ,03 .97  N 209 "Про 

затвердж енн я П равил охорони електричних 
мереж'

0,0176

2 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 
енергетичної системи, АЕП

Закон України "Про електроенергетику", 
постанова КМУ від  04 .03 .97  N 209 "Про 

затвердж енн я П равил охорони електричних 
м ереж ’

0,0157

3 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 
енергетичної системи, ЛЕП

Закон  України "Про електроенергетику", 
постанова КМУ від  04 .03 .97  N 209 "Про 

затвердж енн я П равил охорони електричних 
мереж"

0,0145

4 01.05 О хоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 
енергетичної системи, АЕП

Закон  України "Про електроенергетику", 
постанова КМУ від 04 .03 .97  N 209 "Про 

затвердж енн я П равил охорони електричних
______мереж"______________________

0,0012

5 01.05 О хоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 
енергетичної системи, ЛЕП

Закон  України "Про електроенергетику", 
постанова КМУ від 04 .03 .97  N 209 "Про 

затвердж енн я П равил охорони електричних
мереж"______________________

0,0846

11,1. 
32.40 

11.04 
62.34 

24.01 
4.77

7.26 2.72
10.60 22.15 7.84 

2.07 т 0.29 
5.54 
40.62 

6,35

25,10

32.00

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

№ Код
угіддя

Назва угіддя Площа
(га)

Усього земель 24,7905
1 001.01 Рілля 24,7905

від А до Б 

від Б до В 

від В до Г 

від Г до А

ОПИС СУМІЖНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ 
ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ
землі державної власності (дороги) 
(кад. номер не визначено) 
землі державної власності (шляхи) 
(кад. номер не визначено) 
землі державної власності (дороги) 
(кад. номер не визначено) 
землі державної власності (шляхи) 
(кад. номер не визначено)

З а м о в н и к СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Місце розташ ування зем, ділянки Чернівецька область, С торожинецький район, Сторожинецька м іська рада

Цільове Категорія земель землі сільськогосподарського призначення (100)
призначення

Вид використання
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Код використаний 01 01

Площа, гектарів 24.7905 Ч

‘/ і /  0 й «
і

ВКОВАНИЙ 'л Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою продажу права 

оренди на земельних торгах

Масштаб Лист Листів

Виконав
А и *

о  ічВовк М О. І 1:10000 1 1

Перевірив Вовк М.О. 1 Кадастровий план 

земельної ділянки

ФОП Вовк Михайло Олексійович

“ і  '
_________  , / ___

.̂ бгсйсї



К А Т А Л О Г

координат кутів зовнішніх меж землекористування
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Чернівецька область, Сторожинецький район, Сторожинецька міська рада 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

№ Назва X У Відстань(м) Дир ек . кути Внутр. кути

17 8 ° 5 7 '2 3 "
167 ° 5 3 '4  4"
197 ° 5 2 '1 5 "
128 ° 0 7 ’ 51"

17 9 ° 5 7 '3 8 "

180 ° 0 4 '4 3 "
250 ° 0 1 '4 3 "
264 ° 4 2 ’ 45"

185 ° 5 0 '4 1 "
17 9 ° 5 8 '4 6 "

180 ° 0 2 '1 0 "

17 9 ° 5 5 ' 22"

180 ° 0 1 '1 8 "

14 9 ° 5 8 '5 2 "
219 ° 0 2 ’ 46"
152 ° 5 2 '3 2 "

137 ° 5 5 '0 0 "



1590 0 1 '1 7 "
158 ° 2 0 '5 9 "

167 ° 0 0 '2  9"
193 ° 4 2 '5 7 "

118° 04 ' 11"
2 95° 0 0 ' 3 4 "

1920 5 5 '2  9"

14 2 ° 3 8 '5 8 "

153 ° 47 4 6 "

203 ° 5 4 '3 7 "

Площа д і л я н к и  Б= 2 4 . 7 9 0 5 ( г а )



висновок
про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 

від 20.01.2020 № /С & у Ж і-А Р
1. Назва проекту землеустрою, який розглядається: Проект землеустрою щодо 

Відведення земельної ділянки з метою продажу права оренди на земельних торгах для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва Сторожинецької міської ради на 
серит ори С горожинецькоі міської ради Сторожинецького району Чернівецької області.

2. Замовник проекту землеустрою: Сторожиненька міська рада.
3. Розробник проекту землеустрою: Ф О -П  Вовк М ихайло О лексійович.

4. Дата подання на погодження: 14,01.2020.

5. Підстава розробки проекту землеустрою: Рішення 35 сесії 8 скликання 
Сторожинецької міської ради ̂ 309-35/2019 від 10.10.2019 року.

6. Основні характеристики запроектованої земельної ділянки:
1) адреса (місце розташування): на території Сторожинецької міської ради 

;Сторожинецького району Чернівецької області;
2) загальна площа: 24,7905 та (гектарів/кв.метр);
3) категорія земель: землі сільськогосподарського призначення; склад угідь: рілля, 

форма власності: комунальна;
4) цільове призначення запроектованої земельної ділянки, код згідно з 

Класифікацією видів цільового призначення земель:
на момент складення проекту землеустрою: 16.00 - землі запасу;
запропоноване проектом землеустрою: секція А  розділ 01 -  землі

сільськогосподарського призначення (01.0 і - Для ведення товарного сільськогосподарського 
■ виробництва);

5) належність земельної ділянки до особливо цінних земель: ні;
6) наявність обмежень на земельній ділянці: наявні - 01.05 Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта енергетичної системи - 0,1336 га,
7. Необхідність проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядно» 

документації: ні.
8. Аналіз проекту землеустрою на відповідність земельному законодавству та 

прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам: Проект землеустрою щодо 
відведення земельної д ілянки з метою продажу права оренди на земельних торгах для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва Сторож инецької м іської ради на 

:території Сторож инецької м ісько ї ради Сторожинецького району Чернівецької області 
відповідає земельному законодавству та прийнятим відповідно до нього нормативно- 

правовим актам.

9. Зауваження та пропозиції до проекту землеустрою: зауваження відсутні

пропозиції відсутні
10. Підсумкова оцінка проекту землеустрою: Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою продажу права оренди на земельних торі ах для ведення товарної о 
сільськогосподарського виробництва Сторожинецької міської ради на територій 
Сторожинецької міської ради району Чернівецької області погоджується.

Строк дії висновку иеобш

Експерт державної екенер

0.230
цамар Олегом

іУШтт ..
№1004/82-20 від ̂

Рябий Володимир Олегович
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ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-гіідприємців та громадських формувань

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИМЕЦЫСОГО 
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифіксщіини її код юридичної особи:
04062179

Місцезнаходження юридичної особи:
59000, ЧЕРНІВЕЦЬКА О Б Л ., СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО 
СТОРОЖИНЕЦЬ, В У Л .ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК б

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань:
21.05.1997, 20.09.2006, 1 036 120 0000 000426

КАРЛІЙЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
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Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприсм ця: ________

Щ ради
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Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, т а  наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця;
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
21.03. 1.9 9 4, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
21.05.1997, 56, ВИЖНИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ.), 39578267 (лані про изиттл на облік 
як платника податків)
21.05.1997, 24100198, ВИЖНИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ.), -39578267 (дані про взяття на о б л .к 
як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.201 3 М Ч 0 6 - VІ І 
"Про. внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
84.11 Державне управління загального характеру

і ■

Дані про реєстраційний номер платника  ̂даного внеску:
24100198 Г

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1 : ОРИГІНАЛОК ЗГІДНО

t і : н - л  >■ г  \

7 . . а к і ' Е і іДата та час видачі виписки:
20.09.2018 14:04:28
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