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(40 рок1в [овтця>> на територ!|
€тарогнилшцько1 сйьсько! ради
чуп1вського району )(арк!всько1
област! за ме)!{ами насепеного ппункту

для подаль!|]ого наданця в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев| державн|

адм1н|сйац|}, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра!ни <<|{ро порялок вид1лення в

нацр1 (йа м|сцевост[) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

отБямл 22,25, 55 3акону }кратни (про землеустр|б>, статтями |7 ,22' 9з ' 122'

розд!лом { |1ерех1дних |[олохсень 3емельного кодексу !кра!ни, постанов61о

1{аб!нец й!н1сщ1в }кра!ни в|д 24.01.2000 !\! 1 19 <11ро затверд)кенн'1 |!орядку

реестрац|| договор|в оретци земельно] частки (пато)>, 9казом |1резидента

!ща'йи вй 03.12.1999 !'{р |529199 <<[[ро нев|дкладн| заходи щодо прискорен|'{

р"ф'рпту"'"," аграрного сектора економ!ки>) та розглянув1пи заяву Ароф1рми
.нйи'' тов в1д 2о'|0'20|4 )\! 57 про затвердженн,| 1ехн|чно] докуиентац|| 1з

землеустрок) щодо встан0влення ме)к земельнот д!лянки ]'{'ч 459

(невитребуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) для веден|ш1 товарного

с|льськогосподарського виробнил1тва !з земель реформованого ксп
<40 рок1в )(овтня>> на територ|! €тарогнилицько! с|льсько] ради чуфвського

рйону {арк!всько| област| за ме)ками населеного тцнкту д:ш{ подаль1|]ого

надання в оренду: '
1. 3атверАити 1ехн|нну докргента:]|ю !з землеусщою щодо встановлення

мет< земельно| д[;тянки ]\! 459 (невитребуваний пай) в натур1 ( на м!сцевост|) для
веден}ш товарного с!льськогосполарського виробништва !з земель

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

ради 9уц!вського району {,арк!всько| област| за межами населеного пункту

д]ш{ подапь1пого надання в оренду.



2. |1адати Ащоф1рм| <}{ад|о 1ФБ в оренду земельщ/ д;,!янку ш9 459
(невиребуваний пай) для веден!'{ товарного с1льськогосподарського
виробнитдтва 1з земель реформованого ксп (40 рок|в )(овтно> на територ!т

6тарогнилицько| с|льсько1 ради 9угу!вського району {арк|всько] област| за

межами населеного тункту плоце}о 5,1247 [2, кадастровий номер

6325486500:02:000:0386, до моменту отриман!'{ власником ц]с] земельно]

д!пянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно. але не б]льтце н|ж на

10 рок!в.
3. Ащоф1рма <Ёад|п> ]Ф8 зобов'язана:
3.1' }класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото рйонного

державно!о адм1н1стРац!е|о.
3.2.,{окорист1ъант:я земельно{о д|лянкото

державно! реестрац1| договору оренди'
присцпити п1сля

3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. 1(онтроль за виконанн-'1м розпоряд)кенн.я зали|паго за собото.

!1ерпшшй 3асц/пшцк голови
районно! дерэкавно! адм!н!страц!| вАРя{в'|нов


