
чугу!вськА РАйон!!А двР!(АвнА Адш|1н|стРАц[я

хАлк! всько| оБлАст!
РозпоРяджвння

./? 2 сг/:тэ эа: 2?/',./а/.2_--- 9уц!в ]& ,77

||р, затверд?|(ен!!я [ехн!чно!
документац|! !з землеустрого т:|оАо

встановлення мехс земельпо! д!лянки
!\! 584 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост|) для веденця товар|!ого
с|льськогосцодарського виробпип]тва !з

земель реформованого ксп
<<|вац!вськцй>> на терштор!! 1ван1всько!
с!льсько| рали 9уц|вського району
)(арк!всько! област! за ме)камц
населецого пункту для подаль!цого

надання в оренду

(еру*онись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м1сцев| державн|

ад'1"1страй1т>' статтями 5' 11, 13 3акону 9ьра!ни (про порядок вид|лення в

нацр| (!а м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>'

стБями22,25,55 3акону !ща!ни <|1ро землеустр|й>>, статтями |7'22'9з' 122'

розд|лом !, |1ерех|дних |1оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постаново}о

|(аб1нету й1н1с!р|в !ьра!ни в|д 24.0\ '2о00 }[о 1 19 <|{ро затверд)1{ення 11орядку

р"'"'р'ц;т дого'ор!в оренди земельно! яастки (пато)>>, 9казом |1резидента

!крйи в!д 0з.12-1,999 ]'|р 1529799 <|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

р"ф'р"у,'"'" аграрного сектора економ|ки) та Розг''ш1нувтпи заяву 1Ф8
1гщ'6;р*' <<{ван|вський }1ан> в|д 20.|0'2014 }[о 117 про затвердження

техн;""от документац!| |з землеустро:о щодо встановлення мехс земельно|

д|лянки !т[о 584 (невитребуваний пай) в нат1р| (на м|сцевост|) д]ш1 ведення

товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель 
-реформованого 

1(€|{

<<1ван|вський>> "' '"р'.'р|т 
{ван1всько] с1льсько| ради 9уц!вського району

{арк1всько| област| за межами населеного пункту д''1;{ подаль1цого надан|{'1 в

оренду:
1. 3атверАити 1ехн[нну документат]1то 1з землеусщок) щодо

встановпен|{'{ мет< земельно] д|пянки ]:гр 584 (невитребуваний пай) в натур|

(на м!сцевост|) для ведення товарного с|льськогоопоАарького виробництва 1з

}.'",. р"6'р1'"аного 1{€[{ <1ван|вський> на територ|| 1ван!всько1 с1льсько1

ради 9угу]вського району )(арк|всько] област| за межами насепеного пункту

для под{'1ь1пого надання в оренду.
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2. Бадати 1ФБ <Ащоф1рма <1ван|вський 11ато> в оренду земельну

д!лянку ']ч[р 584 (невищебуваний пай) д!|я веден}'1 товарного

с!льськогосподарського виробнит{тва 1з земель реформованого

1(€|1 <]ван1всьйй>> на територ|:| 1ван|всько| с1льсько| рали !1уц!вського району

{арк1всько! област1 за межами населеного гункту плошето 7'1143 га'

кадасщовий номер 6325483400:01 :000:0620, до мом€нту ощимання власником

ц;.| '"'",""'; д;#нки св1доцтва про право впасност1 на нер1о<оме майно' :тле не

б|ль:пе н|ж на 10 рок|в.
3. 1Ф8 <Ащоф|рма <]ван1вський )1аю> зобов'язане:

3.1. !класти'догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц{вськото

районното державно1о адм1н1страц1е1о.

з.2' ,{о користуван1] 1 земельно1о

державно! рессщаи[! договору оренди.
д|.ттянколо приступити п1сля

в|дпов1дно до вимог3.3. 8иконувати обов'язки землекористРача
с':атт! 96 3емельного колексу 9кра|ни.

4. 1{онтроль за викон!1нням розпоряджен|ш1 зали1па1о за собото.

|1ерлшпй заступник голов1|

районно! дерясавцо! адм!н!страц!!


