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Р оз по Рядж ш ння

9уц!в

[ехн|чно!

хр /./!

документац!! |з землеустро:о щодо
встацовлешця мелс земельцо1 д!лянки
")}Ф 

46| (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського впробництва !з
земе.]!ь реформованого кс||
(40 рок1в Бовтня>> на територ|!
€тарогнплпцько! с|льсько1 радш
{уц!'вського району }(арк1всько!
област! за ме'ам|| населеного пуц!(т
для подаль!цого ||адання в оренду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м]сцев! державн;
адм1н1страц[{>, статтями 5, 11' 13 3акону !ща!ни <<|{ро порядок вид|лення в

нацр1 (на м|сцевост1) земельних д|.лтянок власникам земельних иасток (па1в)>,

стаття+ли 22' 25, 5 5 3акону 9кра|ни <<|{ро землеустр1й>>, статгями 17 
' 
22' 9з, \22'

розд1лом { |{ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу }кра!ни. постацовок}
1{аб|нету й|н|ср|в !кра!ни в|д 24.0|.2000 !т|о |19 <|1ро затвердження |!орядку

рессрац!! договор1в оретци земельно! частки (пато)>' 9казом |[резидента
}кра|ни в[д 0з.\2.\999 !'{у 1529/99 <|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування афарного сектора економ!ки) та розгля}цв1ши заяву Ащоф1рми
<Ёад|о 19Б в|д 29.10'2014 Ф 58 про
землеустро1о щодо встановлення
(невитребуваний пай) в нацр! (на

затверд)кен!{'{ 1ехн|чно] документац]т !з

ме}( земельно| д1лянки .\гр 461
м|сцевост|) для ведення товарного
|з земель реформованого кспс|льськогосподарського виробництва

<40 рок1в }{овтня>> на територ|| (тарогнилицько! с1льсько] рали 9угу!вського
району [арк|всько] област| за ме}(ами населеного тункту д']ш{ подаль1цого
надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну докуиентац!ло 1з землеусрою щодо вотановлення
меж земельно] д]лянки ]т[з 461 (невищебуваний пай) в натур1 (на м1сцевост1) для
веденн'{ товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1{€|| <40 рок[в }(овтня)) на територ|! €тарогнилицько] с1льсько]

рали 9уц!вського району {арк!всько! област! за ме){(ами насе''1еного пункту
д]1,{ подапь1]]ого надання в оренду.
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2.11адати Ащоф1рм1 <Ёад1о 1ФБ в оренду земельну д|лянку 3\! 461
(невитреб1ъаний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <40 рок!в },{овтня>> на територ||

€тарогнилицько| с|льсько| ради чуц!ъського району {,арк1всько| област| за

межами населеного !|унк1у пло!це|о 5,1247 та, кадастровий номер
6325486500:02:0Ф0:0391' до моменту оц)иман|{'1 власником ц!с] земельно|

д|лянки св1доцтва про право власност| на нерухоме майяо, але не б|льтпе н|>к на

!0 рок!в.
3. Ащоф|рма <}{ад|л> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д!лянку з 9уц|вською районното

дерт<авното адм|н|сщац|ето.
3.2. 

'{о 
користування земельно1о д1]ш{нко}о прист}.пити п!с]|,{

дер;кавно! рессщап[! договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвата в!дпов!дно до вимог статг| 96

3емельного колексу 9кра|ни.
4. !{онроль за виконанн_'1м розпоряджен11я зали|ц&о за собо{о.

[1ер:ший заступник головц
!о.к. вАРжш,|новрайонцо| дер'кавцо! адм|н|стРац!!


