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|1ро затверджсення
документац|! 1з землеустрою щодо
встановлення ме)!( земельно[ д!лянки
л} 29! (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост1) для ведення товарного
с1льськогосшодарського виробництва !з
3емель реформованого ксп
(40 рок!в }(,овтня>> на територ!'[
(тарогнилицько! сйьсько[ РаАи9уц!вського району {арк!всько|
област! 3а ме2|(ами населеного пункту
для подаль!цого надання в оренду

(ерулонись статтями 6, \з 3акону 9кра!ни <|!ро м1сцев1 дер>кавн|
адм|н|сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону )/кра!ни <|{ро порядок вид1лення в
натур| (на м|сцевост|) земельних д!лянок власник€}м земельних часток (па!в)>,
статтями 22,25,55 3акону )/кра!ни <<|{ро землеусщ!й>>, статтями 17,22,9з, !22,
розд1лом { |[ерех|дних ||оло>кень 3емельного кодексу )/кра|ни, постановок)
(аб|нету 1!1!н!сщ1в }кра!ни в!д 24.0\ 2000 ]ч1'р 119 <|1ро затвердження |{орядц
реесщац|! договор|в оренди земельно| частки (пато)>, 9казом ||рези}ента
}кра?ни в|д 03.\2.1999 !'{у |529/99 <|{ро нев1дкладн| заходи щодо ''рй.*'р."'реформуванн'г ащарного сектора економ!ки)) та розг]1янув1пи заяву Ащоф1рми
<<Ёад!ю> тов в|д 22.\0.20|4 ]ч1'д 29 про затвердх(ення 1ехн!чно! документ'ц:т ;.
землеуотрок) щодо встановлення ме}к земельно| д|лянки л! 291
(невитре6уваний пай) в нацр1 (на м!сцевост1) д[ш веденн'| товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<40 рок!в 8овтня) на територ!| €тарогнилицько[ с!льсько] ради 9уц!вського
району [арк!всько] област1 за ме)к€|ми населеного пункц для под€}пь!шого
надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|то 1з землеустрок) щодо встановлен1{'|
ме}к земельно| д!лянки ]ч1'р 291 (невище6уваний пай) в натур! (на м1сцевост!) дляведення товарного с1льськогосподарського виробництва !з земель
реформованого ксп <<40 рок|в {овтня> на територ1! €тарогнилицько! с|льсько]
Ради 9уц!вського району )(арк1всько| област| за мех(ами населеного гункц
д]1я под€!"ль1шого надання в оренду.
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2.*{адати Ащоф[рм! <<Ёад[я> тов в оренду земельну д|лянку ]ч[э 291
(невище6уваний лай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <40 рок1в *овтня) на територ||
€тарогнилицько] с|льсько| Ради 9уц[вського району )(арЁвсько| област| за

мех(ами населеного пункту площек) 214250 |&, ка,дасщовий номер
6з25486500:02:000:0377, до моменту ощимання власником ц!е] земельнот

д1лянки св!доцтва про право власност| на нерухоме майно' а'1е не б|льш:е нък на
10 рок|в.

3. Ащоф!рма <<Ёад1л> тов зобов'язана:
3.1. )/класти догов[р оренди на земельну д|лянку з 1{уц|вськото районно:о

дерх(авното адм!н|сщац|сто.
з .2.,.{о користуванн'{ земельно}о д1лянко}о пристушити п|сля

дер>кавно| реестрац!! договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в1дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. 1(онтроль за виконанням розпоряд)кення зали1ша}о за соболо.

[1ерпш |1й застушник голови
район нот держ(а внот адм1н1стра ц1[ вАРжш[нов


