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затверд'(ення
документац!! !з землеустропо щодо
вс1ановлення меяс земельно! дйянкп
"Ф 675 (невитребуванпй пай) в нацр!
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с!л ьськогосподарського впробништва 1з
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"1[еб'язько! сйьсько! ради чут!ъського
району &рк1всько! област| за ме'{амц
населеного пункту для подаль|]|ого
надання в оренду

(ер1тояись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м1сцев1 державн|
адм1н!срац||>, статтями 5, 11' 13 3акону !кра!ни <<[!ро порядок вид|лення в
нацр! (на м|сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статтями 17 

' 
22' 9з' 1'2?'

розд1лом { |[ерех|дних |]оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постановою
(аб|нец \4|н|сщ|в }кра!ни в1д 24.0|.200о 1,{! 119 <|{ро затвердженн.,1 |{орядку

рессрац!| договор!в оренди земельно| настки (пало)>>, }казом |!резидента
!кра!ни в|д 0з.12.1999.}с9 1529/99 <<|{ро нев1дкладн! заходи щодо прискоренн'{

реформування аграрного сектора економ|ки) та розгляц/в!ши заяву Ащоф[рми
<.[ебея<ансько> 1Ф8 в1д 20.|0.201'4 1\! 44 про затверджен1{,{ 1ехя|чно!
документац|! [з землеусщото щодо встанов'1ення меж земельно] д|зтянки ]хгр 675
(невитребуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) д-ш{ веденн'{ товарного
с!льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<.}]ебетсанський>> на територ1|,|[еб'язько! о|льсько] ради {угу!вського району
{арк|всько| област1 за межами населеного пункту д:1;{ пода.]|ьшого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну доцмештац|ло 1з землеусщоло щодо встановлення
ме;к земельно| д|лянки.},{р 675 (невиребуваний лай) в нат1р1 (на м!сцевост1) лля
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{€|{ <.]1ебежанський>> на територ|1 .}1еб'язько] с1льсько! ради
чугу!ъського району {арк[всько] област| за мея(ами населеного пункц для
подаль|цого надан1{'{ в оренду.
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2' |1адати Алроф!рм1 <<.[ебе:кансько> тов в оренду земельну л|лянку
)'[с 675 (невитребуъаний лай) для веден}]]{ товарного с1льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого 1{€|| <.1]ебе:канський>> на територ!|
.[|еб'язько| с|льсько! ради {угу!вського району {арк1всько! област| за метсами
населеного пункц площе!о з'2464 !ё, кадасщовии номер
6325484500:02:001:0038, до моменц отриман1!'{ власником ц|ст земельнот
д!лянки св1доцтва про право власност| на нер).хоме майно, але не б|льтле н|хс на
10 рок|в.

3. Ащоф!рма <}|ебехансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1.9к;тасти догов|р оренди на земельну д|лянку з чугу!ъсько}о районното

дер>кавното адм|н|страц|с:о.
3.2. [о корисцвання земельною д|;шнко:о приступити п!с,тя

дерх<авно! реесрац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов!дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення з:1пи!.11а}о за собого.

1[ерпший заступнцк голови
районпо! дерэкавно1 адм!н!страц!| !о.к. вАР}кв|нов


