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смт Вiлыttанка

Про передачу в ореIrду нерозподiлених
(не витребуванrrх) земельних дiлянок
длfr аеде н1lя 1о варвсго сi.irьськогсслодарсьптaо
вирбництва ТОВ АПК <<Розкiппrо>

в

особi генеральною
Розгляrryъrrш заяву ТОВ АПК <tРозкirrrнаr>,
диреmора I {обенко Р.О., керl,ючись статтями 17, 206 Земешноm кодексу
УкраiЪа, стаlzею б Закону }'краi'гrи <Про порядок впдiлспня ; HaTypi (на
мiсцевостi) земельних дiлянок ьT асниками земельнlтх часток (паiЪ)>,
пiдцчнкry 14.1.136 IIКУ, постанови Кабiяеry MiHicTpiB Украi'lти вiд 07 червня
2017 року J'.l! 413 <.Щеякi пит,rння удосконалення управлiння в сферi
використаннJI та охорони земель сiльськоmсподарською призначенIrя
державчоi власностi та розпорядження ними)):

ГIередати в оревду ТОВ АПК <Розкiшнаr черозтrодiпенi (ве
витребlъанi) земельнi дiлянки на териmрiТ ,Щорожинськоi сiльськоi ради
загальною площею 7.82 га рiллi, з них: дiлянка Np 464 - 3,58 га рiллi: лiлянка
Nq 35 - 4,24 га рiллi, iз земель сiльськогосподарського припtачення дIя ведецIlя
товарного сiльськоюсподарськоm вирбницгва стрком на 7 poKiB або до
моменту отриманшr i^x власникамл документrвt що засвiдчумтимуть право

1.

BrracHocTi на земельну дiлянку.

Передати в оренд. ТОВ AI]K <<Розкiпrна> Еерзподiленi (не
вlrтребlъанi) земельнi дiлянки на териmрii Вiвсяникiвськоi сеrшшrоf ради
затtшыlою площею 11,86 r.а рiллi, з rтих: дiлянка Js z'l4 - 4,|'| га рiллil лiляяка
}l! 278 - 4,11 та рiллi; дiлянка JtЪ 12 - З,64 га рiллi, iз земель сiльськогосподарського призначення для ведення товарною сiльськогосподарського
виробницгва строком на 7 poKiB або до моменту отриманIrя ii в.rrаснимми
лоtg,tlеыгiв. що засвiдчратимгь право власностi на земельну дiлянку.

2.

З.

в

ТОВ АIIК

нерозподiленi (не
витребуваяi)''земельнi дiляяю-r на територii Корипrо-Забузькоi сiльськоТ ради

Передати

оренф/

<<Розкiшнаr>

2

загаJIьнаIо пцоiцек, 40,81 га рiлпi. з нкх: дiлянка Nq 126 - 5.7З га гiлпi; ,цiпянка
Jtч l24 - 5,77 га рiллi; дiлянка Ns 042 - 5,42 га рiллi; лiлянка Nя 2l8 - 6,02 га рiллi;
дiлянка Nч Z|9 - 6,06 га piJtлi; дiлядка }{! 220 - 6,39 га pirr,li; дiлянка Ns 069 5,42 га рiллi, iз земель сiльськогосподарського призначення дш веденнJI

на 7 poKiB або до
отр манж ix влаrнмхамц док;,мснтi4 що мсвiдчумтимуть дрво

тов{rрного сiльськогосподарського виробництва gIpoKoM

j!iOM-r:H?y

BrracHocTi на земельну лiлянку.

5. Встановити орендну плаry у розмiрi 67о вiд

нормативно-грошовоТ

оцiнки земельноТ дiлянюл.

ТОВ АПК <<Розкiшна>, в особi генермьною дирекmра Idобенко Р.О., у
мiсячний термiя укласти доповори орендя земельних дiлянок згiдно з чинним
6.

законолаr,lJ trjoм.

7.,Щорожинськiй. Вiвсявикiвськiй, Коритно-Забузькiй сiльським ралам
Вiльшанського райопу КiровоградськоТ областi провести ресграчiю договорiв
оренди на нерозподiленi (не витребумнi) земельнi дiляrки.

8, Контроль за

виконанням даноm рзпорядження покJIасти на
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Сакуна Д.С.

Ilершпй заступнllк головu
районноi дерrсввпоi адмiнiсграцii

с.пЕстЕров

