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хАРк!всько! оБлАст1

Р о зпо Рядж вння

9уц!в

[ехн!чно!

!{р 3 у-эа{:а#р*,*у4/2у
|1ро затверд?!{ення
документац!! |з землеустропо шоАо
встановлення меяс земельно! дйянки
)т& 571.1 (невптребуванпй пай) в натур|
(на м!спевост|) для веденпя товарного
сйьськогосцодарського виробництва !з

земель реформованого ксп
<<!ван!вський>> на територ!! !вап!всько1
с!льсько! ралш 9уц|вського району
[арк1всько! област! за ме'!€ми
населеного пункту для подаль!|]ого
надацня в орепду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }ща!ни <|{ро м|сцев[ дер:кавн|

адм[н!фац1}>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9ра|ни <<|1ро порядок вид{ленг:я в

нацр1 (на м1сцевост!) земельних д1;тянок власникам земельних '*асток (па|в)>,

стйями 22,25, 55 3акону 9кра'{ни <<|1ро землеустр!й>>, статтями 11 ,22' 9з, \22'

розд1лом { |!ерех|дних |1олохсень 3емельного кодексу !кра|ни' поотановок)
(аб1нету й|н|стр1в 9ьра|ни в1д 24.01.2000 }:[э 119 <|1ро затверд}(ення поряд\у

реесщац|! договор|в оретци земельно] частки (пато)>, !казом |{резидента

}ща{ни в1д 0з.12.1999 !'{р 1529199 <<[{ро нев!дклалн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ!ки> та розг']ш{нув1пи зб1ву

1Фв <ащоф1рма <<!ван|вський .]1аю> в1д 0з.1'\.20|4 !:|э 27 про затвердженн'1

1ехн|чно!'_ доч.ментац|] !з землеусщото щодо встановлення ме':к земельно|

дйянки ']х[р 571.1 (невиребуваний пай) в натур| (на м|сцевост1) для ведення

товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|[

<1ван1вський> на територ|| 1ван1всько] с1льсько| ради чуту]ъського району
{,арк1всько{ облаот| за межами населеного тцнкту для подаль1пого надан!{'| в

оренду:
1. 3атверАити 1ехн1яну дочментап|то [з землеусщото щодо встановлен1б1

меж земельно] д1лянки ,}[р 571.1 (невитребуваний паф в нацр| (на м|сцевост|)

для ведення товарного с1льськогооподароького виробництва 1з земель

реформованого (€й <Бан|вськиб> на територ1| 1ван|всько] с|пьсько! ради
9уц!вського району {арк|воько| област1 за ме)ками населеного п}'нкц для

под(}ль1пого надан!{'{ в оренду.
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2. Аадати 1Ф8 <Алроф|рма <{ван!вський }{аю> в оренду земельну д!лянку
.}п{! 571.1 (невищебуъаний лай) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого 1{€[! <<1ван|вський> на територ!!
1ван1всько] с!льсько] ради 9уц!вського району {арк|всько| област! за ме)ка!ми
населеного пункту площего 5 '4968 [?, кадасровий номер
6325483400:01:000:0614, до моменц ориманн'1 власником ц1с! земельно!
д1лянки св1доцтва про право власност! на нерухоме майно, але не б|ль:пе н|к на
10 рок!в.

3. 1Ф8 кАщоф[рма <<{ван1вський .![ан>> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д|лянку з чуц]всько|о районно}о

державното адм|н|страц[ело.
3.2'.{окористуъання земельною д1лянко1о присц/пити п!сля

державно! реестрац|| договору оренди.
3.3. Бикотцъати обов'язки землекорисцвача в1дпов|дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. (онщоль за виконанн'1м розпорядженн.'{ пок.]1асти на пер!!1ого

заступника голови районно! державно| адм!н1сщац[! 8арже!нова }Ф.1{.

3аступ ник голови районнот 2/----'-:
дер:кавно! адм1п|сграц!! <-'' в.в. коРоств,льов


