
чуту!вськА рдйоннд дшР}|ивнА Адм|н|стРАц1я
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'#,# '*#'*' #,'*,**, л} $у/

[!ро 3атвердж(ення

9уц[в

1ехн!чно[
док}ментац[[ 1з землеустро!о щодо
вс1'ановлення ме}!( земельно[ д1лянки
л} 45\ (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост1) для ведення товарного
с!льськогосшо дарського виробництва 1з

3емель реформованого ксш
(40 рок1в Ёовтня>> на територ!!
€тарогнилицько! с!льсько! Ради9уц1вського району !арк!всько[
област! за мел(ами населеного пункту
для подаль!шого надання в орешду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|]ро м!сцев! дерхсавн|
адм|н1сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|!ро порядок вид!лення в
натур| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних частск |па!в)>,
статтями 22,25,55 3акону )/кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статтями \7,22,'}з,122,
розд|лом { |{ерех|дних |{олохсень 3емельного кодексу 9кра!ни, |[Ф€?3-!]0БФ}0
1&б|нету 1!1|н|сщ!в )/кра!ни в!д 24.0|.2000 л! 119 .|{ро з''"ердження }3оря!ц
реесщац|[ договор|в оренди земельно] частки (пато)>, }казом |{резидента
!кра!ни в|д 03.\2.1999 !{р |529/99 <|{ро нев|дкладн| заходи щодо пр'{скорення
реформування ащарного сектора економ|кю> та розг]1янув1ши з€}тву Агр1.,Ф1рми
<<Ёад1л> тов в|д 22.|0.20|4 л! 36 про затвердженн'{ 1ехн!чно| д'*у'.".',"|т !.
землеустрок) щодо встановлення ме)|( земельно] д|лянки л9 451
(невитребуваний пай) в натур| (на м|сцевост|) для ведення ,'говарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<40 рок|в *овтня)) на територ|| €тарогнилицько? с!льсько| раду| 9угу1вського
району [арк1всько{ област] за ме)1@ми населеного пункц для пода:ь|т]ого
надання в оренду:

1. 3атверду\ти 1ехн|нну документац|то |з землеустро}о щодо вста']овлення
меж земельно| д|лянки л9 451 (невитре6уваний пай) в натур| (на м|сц.;вост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель
реформованого ксп <<40 рок|в }{овтнл> на територ|| €тарогнилицько] ;1льсько]
РаАи т{угу|вського району )(арк|всько] област| за мех(ами населеног0 ]1уЁ1кц
для подаль1цого надання в оренду.
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2-\1адати Ащоф1рм| <}|ад|л> тов в оренду земельну д1ля;:к3- ]\гэ 451
(невищебуваний пай) для веденн'[ товарного с!льськогосп(:дарського
виробництва 1з земель реформованого ксп <40 рок1в }{овтн я>> на.геритор1!
€тарогнилицько| с1льсько| Ради 9угу!вського р'й'"у )(арк|всько| об::аст! за
ме)ками населеного пункц площе}о 5,|247 [&, кадастровий н.}мер
6з25486500:02:000:0369, до моменту отриманн'{ власником й.т зе;у.сельно]
д|лянки св|доцтва про право власност! на Ёерухоме майно, €ш1е не б!ль.;е н|хс на
10 рок!в.

3. Агроф|р'а <<Ёад|я>> тов зобов'язана:
3.1. }кластут догов|р оренду_ на земельну д!лянку з

дер)кавно}о адм!н| стРац|ето.
з.2. .{о користування 3емельно}о

дер}кавно? реестрац|| договору оренди.
д1лянко}о шриступи?1с: п1сля

- 3.3. Биконувати обов'язки землекористувачав|дпов|дно до вимог статт1 96
3емельного кодексу )/ща!ни.

4. 1{онтроль за виконанням розпорядх(ення запи1па}о за собото.

[1ершп пй 3аступник голови
ра йон но[ дер?|(а в но! адм!н!стра ц1т [о.к. вАР}жнянов


