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8опикобабчапсько! с!льсько! радп
9уц1вського району [арк!всько!
област! за мея(ами насепецого пункту
для подаль|||ого цадання в оре||ду

1(ер1тонись стаття1!{и 6' 13 3акону !кра!ни <|[ро м|сцев1 державн1
адм1н!страц|}, статтями 5, 11, 13 3акону }кра1ни <<|{ро порядок вид1ленття в
нацр1 (на м!сцевост1) земельних д!.пянок власникам земельвих насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра!ни <<|!ро землеустр|й)), стат!ями \7,22' 9з

роздйу [ |{ерех!дних |]ололсень 3емельного кодексу 9кра1ни, постановок)
1(аб|нету й1н1сщ|в 9ща!ни вй 24.01.2000 }т|э 119 ''|!ро затвердження [1орядку

реесщац!| договор|в оренди земельно| настки (паго)", !казом |{резидента
}кра!ни в!д 0з.1,2.1,999 !'{у 1'529/99 "|{ро нев1дкладн! заходи щодо прискорен!{я

рефорптування аграрного сектора економ[ки" та розглянувтши заяву Ащоф|рми
''3оря'' 1Ф8 в|д 08.08.2014 }[э 333 про затвердхенн'{ 1ехн1чно] документац|! |з

землеустро}о щодо встановленя'1 ме)1( земельно[ д|лянки м з07
(невиребраний пай) в нацр| (на м|сцевост|) для веденця товарного
с1льськогооподарського виробництва |з земель реформованого (€|! 1м.

''.]1ен1на'' на тертггор|! 8еликобабчанськот с|льськот ради чуц!ъського району
[арк|всько{ област| за ме)ка}.1и наоеленого пункту д.]1'{ подаль|пого надання в
ореш1у:

1. 3атверАити 1ехя|нну докуиентац1го !з землеустрого' щодо встановлення
меж земельно| д|лянки }'|э 307 (невиребуваний пай) в нацр| (на м|сцевост|) лля
веденн'1 товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1(€|1 |м. ''.]]ен|на'' на територ|| 8еликобабчансько! с1льсько!

ради чуц1ъського району )(арк|всько] област| за межами населеного тункту
д''1'{ подаль!цого надання в оренду.
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2-\1адати Ащоф1рм| ''3оря'' 1Ф8 в оренду земельну д|лянку }'[э 307
(невитребуваний пай) дпя ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|! !м. ''.]1ен1на'' на територ||
8еликобабчансько! с|льсько! ради 9уц!вського району {арк|воько! област! за
ме)ка}.1и населеного [гу{кц !1поще1о - 2'4282 га' кадасщовий номер
6325482000:09;000:1367, до моменц ощимання в.]]асником ц|с] земельно|
д|лянки свйоцтва про пр:1во власност| на нерухоме майно, апе не б|льп:е н1яс на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма ''3оря'' 19Б зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну дйянку з 9уц!вськото районното

дер>кавното адм1н!сщац1ето.
3'2' [о користув:1нн'{ земельно!о д|лянко1о

державно| реестрац1! договору оренди.
присцпити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекористувача випов!дно до вимог
статт| 96 3емельного кодексу !ща|ни.

4. 1(онтроль за виконанн'1м розпоряд)кення покласти на заступника
голови райот*л! деря<авно| адм|н1страц|!. 1{овальн1к 8.[

|!ерпший заступнцк голови
районно| дерясавно! адм!н!страц!! . вАР)кв1цов


