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документац!! !з землеустропо щодо
встановлення мелс земельно! д1лянки
лф 55? (невитребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост!) для ведепня товарпого
сйьськотосподарського виробништва !з

земель реформованого ксп
<<[ван!вськпй> на терптор!| 1ван!всько!
с!льсько| радш {угу1вського райошу
)(арк|всько[ област| за ме?камц
яаселеного пу!|кту для подаль|шого
надання в орецду

|{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра1ни <|{ро м!сцев1 державн!
адм|н|сраш1}, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок видйенг:я в
нацр1 (на м!сшевост|) земельних д|лянок власникам земе''1ьних васток (па!в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !ща!ни <<|1ро землеустр|й), статтями \7 
' 
22'9з' |22"

розд!лом { ||ерех1дних |{олоя<ень 3емельного кодексу уща1ни' постановою
!{аб1нету й1н|стр|в }кра!ни в|д 24.01 '20о0 !т[э 119 <|!ро затвердден|{я порядц
реесщац|| Аоговор1в оренди земельно! частки (пато)>, }казом |[резидента
!кра!ни в1д 03.12)'999 ]т[р'1529/99 <<|{ро нев|дкттадн| заходи щодо прискорен!{'{

рефортиуванття аграрного сектора економ|ки> та розг',ш}цътпи заяву [Ф8
<Ащоф!рма <1ван!вський -}{аю> в1д 28.10.2014 ]ч[р 29 про затвердхсення 1ехн|чно|
докрлентац|! |з землеусщото щодо встанов.]]ентля меж земельно] д|лянки )1! 557
(невитребуваний пай) в натур1 (на м!сцевост|) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<]ван1вський>> на територ|! 1ван|всько| с1льсько] ради чуцтвського району
{арк|всько! област| за ме)ками наседеного щ,'нку д:|я подаль!]|ого надання в

оренд/:
1. 3атвердити 1ехн1нну докрпентац1ло !з землеусщото щодо встановлення

ме:к земельно! д|лянки }.[э 557 (невищебуваний пай) в нацр1 (на м|сцевосй)
для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1((|{ <<1ван[вськиб> на територ|! |ван[всько| с1льсько| ради
9угу!вського району )(арк|всько] област| за ме)ками населеного пункц для
подаль!11ого наданн]1 в оренд/.
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2. Аадати 1Ф8 <Ащоф1рма <<1ван1вський {аю> в орендг земельну л1лянку
Ф 557 (невитребуваний пай) для ведення товаРного с!льоькогооподарського
виробництва |з земель реформованого |{€|1 <!ван|вськиб> на територ||
1ван1всько| с|льсько! ради чугутвського району {арк1всько| област1 за межами
населеного пункту !1лоще!о 7 '6247 га, кадастровий номер
6325483400:01:000:0615, до моменц отримання власником ц!с': земельно|

д1лянки св|доцтва про право власност] на нерухоме майно, але не б|льп.те н1ж на
|0 рок|в.

3. [ФБ кАщоф!рма ((1ван!вський лаю> зобов'язане:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д1лянку з 9угу!вськоло районно|о

державното адм|н!сщаш|ето.
3.2. ,{о користуван*:я земельно1о д1лянко1о приступити п1с]1я

дер)кавно1 реестрац11 договору оренди.
3'3' 8иконувати обов'язки земпекористувача в1дпов[дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу уща!ъи.
4. 1{онщоль за виконанн'1м розпоряджен}1я зали1па]о за собото.

[1ерпший заступник головш
райошшо1 дерэкавно| адм!п!страц!! |о.к.вАР}ш'|нов

!


