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|1ро затверд)кен!!я
документац|| !з землеустро|о щодо
встановлення метс земельно| д!лянки
!\! 321.1 (невптребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост1) для ведення товарного
с1льсько; осподарського виробн и штва !з
зеп,[ель реформованого ксп
(40 рок1в }{овтня> на територ1!
€тарогнилпцько! с1льсько! ради
{уц|вського району [арк!всько|
област! за ме)ками населеного пункту
для подаль!цого надання в ор€нду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <[{ро м!сшев1 державн!
адм|н!страц1!>, статтями 5, 1|, 13 3акону !кра!ни (пРо порядок вид!ленття в
нацр| (на м|сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтямл 22,25, 55 3акону !кратни (про землеустр|й>, статтями \7 

' 
22' 9з' 122'

розд|лом { [!ерех1дних |1оло;кень 3емельного кодексу !кра!ни' постаново}о
1{аб|нету \4|н|стр!в 9кра!ни в|д 24.0\.2000 )хгэ 119 <||ро затвердженн'1 |1орядку
ресстрац1! договор|в оренди земельно] частки (пато)>, !казом |1резидента
}кра|ни в1д 0з '12.1999 !{р |529199 <[{ро нев|дкладн1 заходи щодо пРискорення
реформування ащарного сектора економ|ки' та ро3гпянув1ши заяву Ащоф|рми
<Рад|о 1Ф8 в]д 22'\0.2014 }[э 31 про затвердження 1ехн|чно] доцментац{| |з
землеустро1о щодо встановлення ме)к земельно] д!лянки м з21.1
(невищебуваний пай) в нацр1 (на м|сцевост|) для ведення товаРного
с!льськогосподарського виробниптва !з земель реформованого ксп
<40 рок|в ){{овтня>> на територ|| €тарогнилицько| с|льсько1 ради 9уц!вського
району {арк|всько] област| за межами населеного пункц для пода]]ь1]]ого
надання в оренду:

1. затвердити 1ехн|тну документац!то |з землеустрою щодо встановлен}'1
ме)к земельнот д1лянки 3\гэ 321.1 (невищебуваний пай) в нацр| (на м!сцевост|)
дл'1 ведення товарного с|льськогосподарського вйробництва !з земель
реформованого 1{[[1 <40 рок1в )(овт1]'{) на територ|| €тарогнилицько] с1льсько]
ради чугу!ъського району {арк1всько| област! за межами населеного пункту
д'|ш{ пода"'1ь111ого надання в оренду.



2. |1адати Ащоф1рм! <[1ад1я> 1ФБ в оренду земельну д!лянку 3'[э321.1
(невищебуваний лай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (40 рок1в жовтня) на територ||
€тарогнилицько| с|льсько| ради чуц!ъського району {арк1всько] област! за
межами населеного пункц |1;]още!о 1,851з |8, кадаощовий номер
6325486500:02:000:0375, до моменту отримання власником ц|е! земельно|
д!лянки св|доцтва про пр:1во власност] на нер1хоме майно, але не б1льпле н|х< на
10 рок|в.

3. Агроф|рма <Ёад1р> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д!лянку з т{уц!вською районною

дер:кавното адм|н|сщац!сто.
3.2. !о корис:1вання 3емельно!о д!лянкою присцпити п]сля

дерэкавно| рессрац!1 договору оРенди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в!дпов!дно до вимог отатг| 96

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. 1{онщоль за виконанням розЁоряд)кення залитлато за собото.

[1ерпший засц/пдцк голови
районно| дер:кавно! адм|н1страц!1 !о.к. вАРжш!нов


