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]почментац!! !з землеустропо шоАо
встановлення меяс земельно! дйяшки
}! 551 (невптребуваний пай) в натур1
(|{а м|сцевост!) для ведецця товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
зеп!е.,!ь реформованого
<<.]!ебеяса нськи й>> на
/|еб'язько! сйьсько! ради {уц!'вського
району )(арк1всько! област1 за ме'(ам!{
населеного пункту для подаль|!|ого
!|адацня в оренду

(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра|ни к||ро м1сцев! державн|
адм|н|срац1!>, статтями 5, 11, 1з закону укр,1ни <<|!ро порядок вид|лення в

нацр| (на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>,
с'гаттями 22' 25, 55 3акону !кра!ъи (про землеустр1й>, статгями 17'22'9з' |22'

розд1лом { ||ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу укра!ъи, постановото
1{аб|нету й1н|сщ|в 9кра!ни в!д 24.01'2000 )т[э 119 <[!ро затвердження |!орядку
реестрац|! договор1в оренди земельно! частки (пато)>, !казом |1резидента
!кра1ни в|д 0з.12.1999 !$ 1529199 <<|1ро нев|дк-гтадн| заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ1ки)) та розг',1янув!!.|и заяву Ащоф|рми
<.[ебеясансько> ]Ф8 в1д 20.10.2014 1'[о 54 про затверджен}б{ 1ехн|чно]
дочментац1| |з землеустрото щодо встанов.[ен1{'1 ме)к земельно| д1лянки ф 551
(невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост1) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
к}1ебежанський>> на територ1| ,т1еб'язько] с1льсько] ради 9уц!вського рйону
{,арк1всько! област! за мет{а.т\1и населеного пункту ддя подаль|]1ого над:1нн.,{ в
оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну документац!то |з землеусфото щодо вст:1новлення
птехс земельно| д|лянки ф 551 (невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого |{€|1 <-!|ебежанський> на територ|| .11еб'язько! с|льсько| ради
{угу!вського району {арк|всько| обдаст| за ме]ками населеного тг},нкц для
пода'1ь1]]ого надан|'{ в оренд/.
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2.Бадати Агроф!рм| ((лебе)канськ0) 108 в оренди земельну д1ляшку
!\г:: 551 (невищебуваний пай) для ведення товарного с1льськогосподарського
в}1робництва |з земель реформованого (€|] <,{ебетсанський>> на територ1!

"г!еб'язько! с|льсько] ради {угу!вського району !,арк!всько! област1 за ме:ками
населеного ]ункту кадастровий номер
6325484500:02:001:0046, до моменч отримант{'{ власником ц|е! земельнот
д!лянки св[доцтва щ)о щ)аво власност! на нерухоме майно' але не б|льтпе н|х на
!0 рок!в.

3. Ароф|рма <,{ебежансько 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9к;тасти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9угу!вськото районного

державното адм1н|страц1ето.
3.2. ,{о користування земельно}о д1лянко|о прист}т|ити п1спя

дерт{авно1 реестац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки зе]!1лекорпсцвача в!дпов1дно до вимог статт! 96

3емельного кодексу 9ща1ни.
4. 1(онтроль за виконанням розпоряд)|(ення зали1ш.1к) за собото.

|1ерпший заступник голов||
районно1 дер:кавно| адм!н!страц!! !о.к. вАР)кЁ,|нов

|тлощею з'246з |2,


