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документац!1 !з землеустроло шоАо
встановлення меэк земельно! д1лянки
)\} 467 (невитребуваний пай) в натур!
(на м|сцевост!) ддя ведення товарцого
с!льськогосподарського виробништва !з
земе.||ь реформованого ксп
(40 рок!в [овтня>> на тер||тор1!!
(тарогнилишько| с!льсько| ради
чут!вського району {,арк|всько|
област! за ме?|{ами наеелепого !|ункту
для ||одаль!цого яаданця в оренду

|{ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра1ни <|1ро м!сцев| дер>кавн|

адм1н1страц|!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|1ро порялок вид|лення в

нацр1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>'

статтями 22,25, 55 закону укра!ни <|{ро землеусщ|й>, статтями 11'22'93,\22'
розд!лом { |[ерех[дних |[олохсетть 3емельного кодексу !кра}ни' постаново!о
1{аб[нец \4|н|стр1в !кра!ни в|д 24.01.2000 3т[э 119 к|{ро затвердження ||орядку

реестрац|! логовор1в оренди земельно| настки (пато)>, 9казом |{резидента
}кра!ни в[д 0з '12.1999 !'& |529199 <<|1ро нев1дкладн] заходи щодо прискорення

рефорпгування аграрного сектора економ1ки' та розглящв!]]и заяву Ащоф|рми
<1{ад|о 1Ф8 ь|д 29.10.2014 },[в 55 про затверд)кення ]ехн|чно] документац]1 |з

землеусщо1о щодо встановлення ме)к земельно] д|тянки х9 461
(невиребуваний пай) в натур! (на м|сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<40 рок|в )(овтття>> на територ|! €тарогнилицько! с!льсько] ради чугутвського

району !,арк|всько! област| за ме)ками населеного пункту для подаль1цого

надання в оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну дочментац1то |з землеустрою щодо встановлення

меж земельно! д|ттянки }[э 467 (невищебуваний пай) в нацр! (на м1сцевост1) для
веденн'1 товарного с1льськогооподарського виробництва |з земель

реформованого (€|{ к40 рок!в -)(овтн'{) на територ1| €тарогнилицько-1 с!льськот

ради {уц!вського району )(арк|воько! област| за ме)|(ами наседеного пункту

для лодальшого надан}ш в оренду.
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2. Аадати Ащоф!рм| <Ё{ад[о 10Б в оренду земельну д|лянку 3\! 467
(невитребуваний пай) л;тя веденн'| товарного с[льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (40 рок|в }{овтня> на територ11

€тарогнилицько1 с|льсько| ради 9уц|вського району [арк1всько| област| за

межами населеного пункц площе1о 5,\247 га, кадасщовшй номер
6325486500:02:000:0388, до моменц оц)иманн'1 власником ц!е] земельно|

д!лянки св1доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б|льшле н|ж на

10 рок|в.
3. Ащоф1рма <Ёадй> 1Ф8 зобов'язана:
3'1.9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з {уц!всько:о районноло

дер)кавно|о адм1н1страц1ею.
3.2. {о користування земельно1о д!лянкото присцпити

дер>кавно| реестрац!| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов|дно до вимог

3емепьного кодексу |{'ща!ни.
4. (онтроль за виконанням розпоряд)кенн'{ за'1и1па]о за собото.

п1сля

статт| 96

|1ерпшпй заступник голови
районно! дер:кавно1 адм|н!страц|! !о.к. вАР)кштнов


