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1(ер1понись статтями 6, 13 3акону 9кра|ни <|{ро м1сцев[ державн!
адм|н1сщац!!>, статтями 5, 11, 13 3акону !ча|ни <<[|ро порядок вид!лення в

нацр1 (на м1сцевост1) земельних дйянок влаоникам земельних насток (па!в)>,

отаттями 22,25, 55 3акону !кра1ни <<|{ро землеустр!й), статгями 17' 22' 9з

розд|лу { |1ерех|дних |{оло:кень 3емельного кодексу }кра!ни, постановою

|{аб1"Ё'у й1н|ср!в !кра!ни в!д 24.0|.2000 }'|э 119 "|{ро затверджен1{'{ |{оряд|с7

реестрац1! договор!в оретци земельно| частки (пато)'', 9казом |1резидента

!кра|ни в[д 0з.12.1999 !'[р \529|99 ''|[ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ1ки'' та розглянув:пи заяву Ащоф1рми
;'3оря'' 1Ф8 в1д 08.08.2014 про затверджен1{,{ 1ехн1чно! докуиентац|! 1з

зет{пеусщок) щодо встановпен1'{ меж земельно] д|тянки }[э 21 (невищебуваний

пй) в нацр1 (на м1сцевост1) д.]ш{ веден}| { товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€|{ 1м. ''.1]ен|на'' на територ1!

8еликобабчансько! с|льсько| ради чуц!ъського району [арк|всько| обласЁ за

межами населеного тункц д.'1'{ подаль|пого надання в оренду:
1. 3атверАити 1ехн!нну докуиентац1то |з землеустрото щодо встанов']]ення

меж земельно{ д[лянки,]\! 2] (невитребуваний пай) в трт1р| (на м|сцевост1) дтя
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва !з земепь

реформованого (€|{ |м. ''.]1ен1на'' на територ[! 8еликобабчансько| о|льсько]

ради чуц]ъського району {арк|всько! област1 за меж:1ми населеного !ункц
д]1я под(}ль|цого надання в оренду.
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2' Аадати Ащоф1рм! ''3оря'' 1ФБ в оренду земельну д|лянку |хго 21
(невищебуваний пай) для веденн'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€!1 1м. ''.]1ен|на" на територ|!
Беликобабчансько1 с1льоько] ради чуц;вського району {арк|всько| област| за
ме}(ами населеного пункц площе!о - 5,9683 га, кадасщовий номер
6325482000:02:000:0533, до моменту отиманн_'{ власником ц|е] земельно|
л|лянки св|доштва про право в.л:асност! на нерухоме майно. але не б!льше н|ж на
10 рок|в.

3. Ащоф1рма ''3оря" 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оретци на земельну д!.гтянку з 1{угу!вською районною

державното адм1н|страц|ето'
3.2. !о корисц.'вання з9мельно|о д!лянко}о

державно! рессщац!| договору оренди.
приступити п1сля

3'3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов!дно до вимог
статт| 96 3емельного колексу }ща|гти.

4. 1{онщоль за виконан|'ям розпоряд)кення пок.]]асти на 3асч/пника
голови районно| державно| адм!н|сщац|| 8'|. 1(овальнук.

!!ерпший засц}/пник голови
районно! дерхсавно| адм!н!страц!! АР}{{в1нов


