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<<[ван!вський>> на територ|! !вап|всько'|
с!льсько| ради 9уц|вського Району
)(арк|всько1 област! за ме'камц
цаселеного пупкту для подаль||]ого
надацця в оре|!ду

(еругонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|!ро м!сцев1 державн|
адм|н!сщац1}, отаттями 5, 11, 13'3акону 9кра!ни <|1ро порялок вил1лення в

натр1 (йа м1сцевост|) земельних д|лянок влаоникам земельних насток (па:в)>,

статтями 22,25 
' 

5 5 3акону }кра1ни <|1ро землеусщ!й>>, статтями |7 
' 
22' 9з, 122'

розд|лом { |!ерех|дних п'''*''" 3емельного кодексу укра!ъи, постановой

1{аб|нец \{|н|сщ|в !кра|ни в1д 24.01'2000 |т[о 119 <|1ро затвердження гторядку

рееощац1! договор!в оренди земельно! частки (пато)>, 9казом |[резидента

9кра|ни в!д оз.\2.1999 !{р 1'529199 <|[ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'{

р"ф'р*у"'''''" ащарног<} сектора економ|ки) та розглянувп:и заяву 1Ф8
<сАщоф1рма <!ван|вський .[|аю> в1д 22.10.2014 ]ч[р 14 про затверАтсення 1ехн|чно]

документац1] !з землеусщо1о щодо встановлення ме)к земельно| д|лянки ']ч[р 154

(невиребуваний пай) в начр1 (на м[сцевоот1) д']1'{ веденн,{ товарного

с1льсьйогосподарського виробнит{тва |з земель реформованого ксп
<1ван1вський>> на територ|! 1ван|всько| с!льсько] ради чуц!ъського району
)(арк1всько! област] за межами насел9ного тункц д.'['{ под!|.,!ь1пого надан|{'! в

оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну доцменташ|то [з землеусрото щодо встановленн'1

меж земельно! д|лянки ]'{! 154 (невищебуваний лай) в натур[ (на м[сцевост|)

д.]1'{ ведення товарного с!льськогосподарського виробництва |з земель

реформоваттого ((|1 <<1ван|вський> на леритор1! 1ван]всько! с|льсько! рали
9уц!вського району {арк1всько! обл3ст1 за ме)ками населеного пункту дпя
под:1ль1]]ого на]1анн'{ в оренду.



2.|1аАати 1ФБ <Ащоф1рма <{ван1вський }!ан>> в оренАу земельну д|лянку
),1! 154 (невитребуваний пай) д',1я ведення товарг{ого с1_тьськогосполарського
виробництва |з земель реформованого (€[1 <<1ван1вський> на територ!!
|ван|всько] с|льсько] ради 9уц|вського району {арк|всько] областт за межами
населеного тгг{кту !1',1още}о 5'8085 га' кадасщовии номер
6325483400:02:000:0651' до моменту отримання в"']асником ц1с1 земельно!

д|'лянки св!доцтва про право власност1 на нер1о<оме майно. але не б1льцте н!ж на
10 рок|в.

3. 1ФБ <Ащоф|рма <<1ван|вський ]1ан>> зобов'язане:
3.1. !к;гасти догов|р оренди на земельну д1.гтянку з 9уц!всько+о районно}о

державноло адм|н|страц|сго.
3.2. ,{о корисцвантля земельното д1.]1,{нко}о присцпит]т п1сля

дер}€вно| реестрац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|:но до вимол статт! 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. 1{онщоль за виконан}{'{м розпоряджецня зали!па.то за собото.

!!ерпшшй заступник головп
районно! дер'{авно! адм!н!страц!! вАР}квшов


