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Ро зпо Ряджш,нн я

11ро затверд2кепня

9уц!в

?охн!чно!
докумептац!! !з землеустро:о щодо
встановле}|ня меяс земельно! д!ляпки
)\} 454 (невитребуваний пай) в натур1
(ша м|сцевост!) для ведепня товарного
с!льськогосподарського виробпицтва !з
зеп|ель реформованого ксп
(40 рок!в }(овтнр> ца терптор!!
€тарогнплпцько! сйьсько| радп
9уц!вського району [арк!всько1
област! за мея(амп населеного пункту
для подаль!цого надан|]я в орепду

1(ерулонись статтями 6' 13 3акону }кра!ни <||ро м!сцев1 лержавн[
адм1н|сщац1]>' статтями 5, 11' 13 3акону }кра!ни <<|!ро порядок вид|лення в
нацр1 (на м1сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних яасток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону 9ща!ни <<|{ро землеусщ1й>>, статтями \7 

' 
22,9з,122,

розд|лом { |{ерех!дних |{олох<ень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановою
|{аб!нету й|н!сщ|в 9ща!ни в|д 24.0\ .20о0 .}т[о 1 19 <|{ро затвердх{ен}|я ||орядку
рееощац1| договор|в оренди земельно! частки (пато)>, !казом |!резидеттта
){'кра!ни в1д 0з.12'|999 л! 1529/99 <<|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

рефорпцъання ащарного оектора економ!ки)) та розг''1ящ/в1пи заяву Ащоф1рми
<Ёад|о 1Ф8 ъА 29-10.2014 }!! 59 про затвердження 1ехн1чно] доцментац|! |з

землеусщо}о щодо вст:1новлення мех земельно| д|лянки ]'[р 454
(невищебуваний пай) в нат1р| (на м|оцевосй) д']1-'1 веденн,т товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформовштого ксп
<40 рок1в *овтнп> на територ!| €тарогнилицько| с[льсько] рали {уц!вського
району !арк!всько! облаот| за ме}Ф.1\{и населеного щ/нкц для под!1пь|пого
над(1н!{,{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн!нну докуиентац1то 1з землеусфото щодо вот!|новлен|{я
ме>к земельно| д|лянки }{р 454 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) для
веден|{'{ товарного сйьськогосподарського виробництва !з земель

реформованого 1{€|{ <40 рок[в [овтня) на територ|| €тарогнилицько! с|льсько]

рали !1уц!вського району {арк!всько] обласй за мехами населеного гг}'|{кту

д.]1'{ под:1пь!пого надання в оренду.

!{р /о ,/1



2

2. |1адати Ащоф1рм| <Ёад!я> ]ФБ в оренду земельщ/ дйянку Ф 454

(невищебуваний пай) д;тя ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого ксп (40 рок1в )(овтня> ша територ!1

€тарогнипицько! с|льсько] ради 9угу!вського району {арк|всько| област| за

межами населеного пункту площе1о 5'1,247 [?, кадасщовий номер

6325486500:02:000:0390, до моменту отримання в''1асником ц1е! земельно1

д1лянки св|доцтва про право власност! на нерухоме майно' але не б|льтпе н1ж на

|0 рок!в.
3. Афоф|рма <}{ад|г> 108 зобов'язана:

3.2. ,{о користувант:я земельно1о д1лянко1о приступити п1сля

державно| реестрац|| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в]дпов|дно до виплог статг! 96

3емельного кодексу ук?а!ъи.
4. (онщоль за виконанням розпорядження з11]!и{!]аю за собото.

3'1.9класти догов|р оренди на

дерясавното адм|н|страц|сто.

!1ерпший заступпшк голови
районшо! лерясавно1 адм!н!сграц!1

земельну д|лянч з 1{уфвоько:о районното

вАР)кш,|нов


