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РозпоРяджвння
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!1ро затвердження [ехн!чно!
документац|! !з землеустроло шоАо
встацовлення мелс земельно| д|лянкн
м460 (невитребуваний пай) в нацр!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с1льськогосподарського впробництва !з
3емель реформованого ксп
<40 рок|в [овтно> ||а територ|!
€тарогнилпцько| с!льсько| ради
{уц|вського району )(арк!всько|
област! за ме'(ами населецого пуцкту
для подаль|цого надацця в орецду

1{ер1товись статтями 6' 13 3акону 9кра!ни <<|!ро м|сцев| дер:кавн!
адм[н!страц[|>, статтями 5, 11, 1з 3акону }кра!ни <<[!ро порядок вид|лення в

начр| (на м1сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!Б)>>,

статтями 22,25' 55 3акону !кра1ъи (про землеусщ|й>' статтями 17'22,9з' \22,

розд|лом { |1ерех|дних положень 3емельного кодекоу 9кра!ни' постановою
(аб|нец \4|н|ср1в }кра{ни в|д 24.01-2000 }'{! 119 <[1ро затвердження [|орядку

рессщац|! Аоговор[в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |1резидента

}кра!ни в1д 0з.\2.\999 !'{р 1529199 <|[ро невйкладн| заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ|кю) та розг']ш1нув1]]и заяву Ащоф|рми
<Ёад!р 1ФБ втд 29.1'0.2014 .}|о 54 про 3атвердхення ]ехн|чно] док7ментап1! [з

землеусщо1о щодо встановлення меж земельно| д|лянки ]хгр 460

(невищебуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост|) д]ш1 ведення товарного

с[льськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<40 рок[в )1(овтнр> на територ1| €тарогнилицько| о1льсько] ради 9угу|вського

району {арк|всько1 област| за ме)ками населеного щ/нкту для подаль!пого

надання в оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну дочментац|то !з землеусщото щодо встановлення

меж земельно| д|лянки ф 460 (невищебуваний пай.1 в натур1 1на м1сцевост1) для
ведент{'{ товарного с1льськогосподарського виробниптва !з земель

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

ради чуц]ъського району {,арк1всько] област[ за ме)ками насе]1еного ггг{кту

для под1шьшого надання в оренду.



2. |7адати Алроф1рм1 <Ёад|о 1Ф8 в оренду земельну д|лянку .}ф 460
(невитребуваний пай) для веденн'1 товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (40 рок|в )1{овтня> на територ|!
€тарогнилицько! о|льсько| ради 9уц|вського району !,арк!всько| област] за

ме)ками населеного пункц площе}о 5,1247 та' кадастровий г{омер

6325486500:02:000:0389, до моменц отриманн'1 власником ц[е'{ земельно|

дйянки свйоцтва про право власност| на нерухоме майно' але не б|льтпе н[;к на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма <Рад|л> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти догов!р оренди на земепьну д|лянку з 9уц!всько*о районното

лер;кавното адм|н1сщац!сто.
3.2. ,{о користування земельното д1']ш{нкото приступити п1сля

державно! рессщац[| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвана в1дпов!дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !кра!ни'
4. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення зали1па}о за собото'

[|ерпший заступник голов!!

районно1 дертсавпо1 адм!н!страц!|


