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1(ер1товись статтями 6, 13 3акону !ща!ни к|1ро м[оцев| дер>кавн1

адйн1йац11>>, статтями 5, 11, 13 3акону }ра{ни <|1ро порядок вид!лення в

нацр1 (!а м[сцевоот|) земепьних д|.ггянок власникам земельних иасток (па{в)>'

с'#'-и ээ,25, 55 3акону ){'ща!ни <<[|ро землеусщ|й>>, отаттями 11,22'9з' |22'

розд|лом { |{ерех|дн::-х |1оложень 3емельного кодексу 9ца!ни' поотановок)

|(аб1нету й|н|ощ|в 9ьра{ни в|д 24.0\.20о0 }тгэ 1 19 <|{ро затв€рдження |1орялку

р''"щ'ц1т догойор!в оренди земельно| настки (пато)>>, 9казом |{резилента

!крйи в|д 0з '12.1999 !'{р 1529199 <<|{ро невйкладн1 заходи щодо прискорен1б{

р"ф'р-у'''',' ащарного сектора економ|кю) та розглянув|ци заяву Ащоф1рми

.л"б"*'"",.', ]Ф8 в|д 20.|0.2о14 }'|"э 52 про затверд}(ення 1ехн|чно!

документац|! |з землеусщото щодо встановлення ме)!( земельно| д|лянки ]'[р 659

(не!ищебраний пай) в нацр1 (на м!сцевост|) д]|я _ведення товарного

с|льськогосподарського ''р'6'"п',' |з земель реформованого ксп
<.)]ебежанський>> "' '"р"''р1т 

.]1еб'язько| с|льсько| ради чуцтвського району
1арк1всько{ област1 за межами населеного тункту д']|'{ подапь1пого надання в

оренду:
1. 3атверлити 1ехн|нну документац|то !з землеусщото _щодо 

встановлення

'"* .". "'"'''т д1лянки }'{э 659 (нев ице6уъаний лай') в нацр| (на м|сцевоот1) л:тя

ведення товарного о[льськогосподарського ви!обництва |з земель

реформо'ано.о'к€|{ <}[ебе:канськиб> на територ|| ']1еб'язько1 с|льсько| ради

9уц!воького району )(арк|всько] област1 за межами населеного пункц для

подаль1шого наданн'{ в оренду.
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2. Аадати Ащоф1рм[ <<')1ебех<анська> 1Ф8 в оренду земельну д|лянку
)',{! 659 (невитребуваний пай) для ведення товарного о!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|] <]1ебежанський>> на територ!!
,т1еб'язько] о1льсько] ради 1{уц!вського району !арк1всько! област1 за межами
населеного гункту !1пощек) з 

'2462
[3, кадаотровий номер

6325484500:02:001:0048, до моменц ощимання власником ц!€{ земепьнот

д|лянки овйоцтва про пР!1во власност| на нерухоме майно, але не б|льлпе н1ж на
10 рок|в.

3. Ащоф[рма <!1ебе>кансько> 1ФБ зобов'язана:
3.1. 9класти Аогов1р оретци на земельщ/ д1лянку з 9),ту!всько:о райовното

державното адм1н1страц|сто.
3.2' ,{о користрання земельно|о д1пянко!о приступити п1сля

державно1 реесщац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекористувана в!дповйно до вимог статт1 96

3емепьного кодексу уща]ни.
4. конщоль за виконанням розпоряд)|(ен}{.'1 пок.]1асти на пер!цого

засцпника голови районно| державно] адм|н1страц|! Барже!нова 16.1{.

3аступник головп районно!
дерлсавно! адм!н|страц1!


