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документац1| 1з землеустроло щодо
вс ганов.'|е!{ня ме:к земедьно| д!лянкп
.\?:670 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробшшцтва |з

зе|}|ель реформовапого ксп
<<"{ебеясацськи й>> на територ|{
./|еб'язько! с!льсько| радп чуц!вського
райошу )(арк!всько| област! за ме?ками
населеного пункту для подаль|цого
цадання в орецду

|{ер1,тонись статтями 6, 13 3акону !ща!ни <[1ро м|сцев1 дертсавн|
адм1н1сщац!!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <|1ро порядок вид!лення в
натур! (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па1в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра!ни <<|1ро землеусщ|й>>, статтями 17 
' 
22' 9з' 122'

розд|лом { |!ерех1дних 11олотсень 3емельного кодексу укра1ни' лостановор
1(аб|нету \4|н|стр|в 9кра|ни в|д 24.0\'20003т|э 119 <|1ро затвердхення |[орядц
рессщац!| договор|в оренди земельно| настки (паго)>>, 9казом 11резиден:а
!кра!ни в1д 0з -12-'1999 !'{р 1529199 <<|1ро нев!дкладн| заходи щодо прискорен|'1

рефорьтування ащарного сектора економ!ки)) та розг']]]]нув1]1и заяву Ащоф!рми
<,г1ебежансько> 1Ф8 в1д 20.'10.2о14 }хго 42 про затверд)кення 1ехн1чно|

доь1зиентац1| |з землеустрото щодо встановленття ме>к земельно| д|.гтянки }'[о 670
(невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост|) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
<<.]]ебе>канський>> на територ[! .]]еб'язько| с|льсько! ради 9щу!вського району
{зрк1всько| област| за межами населеного пункту для пода'']ь1!ого надан1'{ в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну докушевтац!:о !з землеусщо*о щодо встановпення
меж земельно| д1,тянки }[ц 670 (невищебуваний пай) в натур[ (на м|сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого !(€|[ <<,||ебетсанський>> на територ1! -[1еб'язько| с!льсько| рали
9угу!вського району {арк|всько] област| за ме)ками населеного пункц для
подапь1пого наданн.'{ в оренд/.
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2. |1адати Агроф|рм| <<.11ебе;кансько> 108 в оренду земельну А!,тянку
!т1! 670 (невитребуьаний лай) для ведевг{'] товарного с!льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого (€|] <.1]ебе>канський>> на територ1{
|!еб'язько| с|льсько] ради |{угу!вського району {арк|всько! област| за межами
населеного тункту площе!о з '2463 [?, кадастровий номер
6325484500:02:001:0041, до моменц отрима]1н'{ власником ц|с| земельно!
д|,тянки св1доцтва про право власност! на нерухоме майно, але не б1льлле н1ж на
!0 рок|в.

3. Агроф1рма <-[{ебех<ансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д|лянку з [{угу!вськото районното

дерл<авното адм|н|срац|сго.
3.2. ,{о користування земельно1о дш1янкото приступити [7|сля

державно1 ресстрац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дповйно до вимог статт| 96

3емельного кодексу !ща1ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення за-'1и1па]о за собото.

[1ерпшшй засц/пник голови
райовно[ дер:кавно| адм!п!страц1! к).к.вАРтш!нов


