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[1ро затверд2п(ення [ехн1чно[ док}ментац1!
!з 3емлеустро!о щодо встан0влення ме}[(
3емельно1 д!лянки л} 558 (невитребуваний
пай) в натур! (на м1сцевост!) для ведення
товарного с!л ьськогоспода рсько го
виробництва !з 3емель реформованогоксп <<1ван!вський>> й, територ!1
[ван!всько[ с!льсько[ ради 9уц!всь*о.'
району [арк!всько[ област! за мел(ами
населеного пункту для подаль[цого
надання в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|{ро м|сцев! дерэкавн|
адм|н!страц!}>, статтями 5, 11, 13 3акону 9щйи <<|{ро.''р"д'* вид|лення в
натур! (на м|сцевост!) земельних д!лянок власникам земельних часток (па!в)>,
статтями 22, 25, 55 3акону )/т9а|ни <<|{ро землеустр|й>>, стаття ми !'/ , 22, 9з, |22,
розд|лом )( ||ерех[дних |{олохсень 3емельного кодексу }кра!ни, постано.во}о
1&б!нету 1!11н1стр!в )/кра!ни в|д 24.0!.2000 ]чгр 119 к|{ро 

'''".рд*ен}ш{ 
|{орядку

реесщац|? договор|в оренди земельно] частки (.'ато),, 9казом |{рези}ента
9кра!ни в!д 03.|2.1999 }'{у \529/99 <|{ро нев!дкладн| заходи щодо прискорення
рефор"гуванн'1 ащарного сектора економ!кш> та розг]1янув1пи заяву
1ов <Ащоф|рма <<1ван!вський .[{аю> в|д 20.|0.2014 ш т {з про затверд[{енн'1
1ехн!чно| документац|| |з землеусщок) щодо встановлення ме)к земельно|
д|лянки .]ч[э 558 (невище6уванътй лай) в натур1 (на м|сцевост1) д.тш{ ведення
товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<|ван!вський>> на територ|! 1ван|всько] с1льсько| Ради т{уц!вського 

району)0рк|всько| област| за ме)ками населеного пункц для под€|ль1пого надання в
оренду:

1. 3атвердити [ехн|нну документац!то , |з землеустро}о щодо
встановлен}{:л ме)к земельно] д|лянки ]\гр 558 (невищебуваний пай) в натур|
(на м|сцевост1) для ведення товарного с|льськогосподарського 

""р'6""ц'"{].земель реформованого ксп <<1ван!вський>> на територ!! |ван|всько[ с|льсько|
ради 9уц!вського району [арк|всько? област] за ме)ками населеного пункту
д]ш1 под.|"ль1шого надання в оренду
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2. Бадати тов <Ащоф|рма <<1ван!вський .}1аю> в оренду земельну
д!лянку ]хгр 558 (невитребуваний пай) для ведення товФного
с|льськогосподарського виробництва ]з земель реформов.}ногоксп <<1ван|вський>> на територ|| 1ван|всько] с!льсько| ради9угу!вського району
)0рк1всько! област| за ме)ками населеного пункту площек) 6,з4цз [&,
кадасщовий номер 6325483400:01 :000:061б' до моменту ощимання власником
ц|е| земельно| д|лянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, €}ле не
б|льтце н}к на 10 рок|в.

3. тов <Ащоф|рма <1ван!вський .[]аю> зобов'язане:
3.1. ]/класти догов!р оре}ци на земельну д|лянку з 9уц!всько!о

районното державното адм|н|страц|сто.
з.2- .(о корисцванъ1я земельно}о д1лянкото приступити

державно| реесщац|| договору оренди.
з.3. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог

статг| 96 3емельного кодексу }кра!ни.
4. |(онщоль за виконанн'1м розпоряд)кен1{'{ з€}пи|ш€}|о за собото.

[1ершп пй заступник голови
ра йонно! дер2ка вно[ адм1н!страц1! вАРжшпнов

ш1сля


