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!1ро затверд2!(ец [!я

документац!1 !з землеустропо щодо
встаповлення меэк земельпо! д!лянкп
}! б57 (невитребуваний пай) в натур1
(*:а м1сцевост|) для ведецця товарного
с!":ьськогосподарського виробништва !з
земель реформованого ксп
<<'т|ебе:ка нськи й>> на територп

"!еб'язько1 с1льсько[ радп 9уц1вського
району )(арк!всько1 област! за ме;.(ами
населе||ого пункц/ для подаль|цого
надапшя в ор€нду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !ща!ни <|1ро м|сцев| державн1
адм|н1сщацБ, статтями 5, 11, 13 3акону !кра1ни <|1ро порядок вид!левття в
натур| (на м|сцевост[) земельних д]лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22,25' 55 3акону 9кра!ни <|1ро землеустр1б>' статтями 17 

' 
22' 9з,122'

розд1лом { |!ерех|дних |1олохсень 3емельного кодексу укра1ни' постановою
|{аб|нец й1н|стр|в !кра!ни в!д 24.0|.2000 ш9 119 (про затвердження |{орядч
реестрац1! договор1в оренди земельно| частки (па;о)>, }казом ||резидента
}кра!ни в|д 0з.12.1999 ]'[р 1529/99 <|!ро нев1дкладн[ заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|ки)) та розг]1ящ/в|ши заяву Ащоф[рми

документац|! |з зем-лтеустрото щодо встановленн'{ меж земельно| д[лянки ]цгр 657
(невиребуваний пай) в натур| (на м|сцевост|) д.]1я ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<-!{ебе:канський>> на територ1| .[|еб'язько| с|льсько] ради 9уц|вського району
{арк!всько| област| за ме}(ами населеного пункц/ д-|1я пода.'1ь1цого надання в
оренду:

1. 3атвердити ?ехн|нну докрлентац!:о |з землеуст!ото щодо вст:1нов,,1енш{

ме>к земельно1д1лянки }гч 657 (невиребуваний пай) в натур1 (на м|сцевост[) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1(€[1 <,!1ебетсаноький>> на територ|! .]|еб'язько| с|льсько! рали
9угу!вського району {арк!всько| област] за межа.п1и населеного пункту для
подаль|]]ого надання в оренду.



2.\1адатц Алроф!рм! <<-[]ебежанська> тов в оренд, земельну д1лянку
}'[э 657 (невитребуваний лай) д;тя веденн'1 товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого |{€|1 <.]1ебехсанський)) на територ1|
,т1еб'язько] с[льсько! ради чуцтвського району |арк!всько! областт за межами
населеного пункту площек) з'246з га' кадасщовий номер
6325484500:02:001:0051, до моменц отриман1{,{ власником ц|€т земельнот

д]лянки св!доцтва про право власност! на нерухоме майно, а:те не б1ль;пе н|ж на
10 рок|в.

3. Агроф1рма <)1ебежанська> 1Ф8 зобов'язана:
3.|. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9угу|вськото районно:о

державнок) адм1н1сщац1с1о.
3.2..|1,окорисцвання земельнок) д|лянкото приступити п|сля

державно! ресстрац1| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9кра!ни.
4. (онтроль за виконан!]'{м розпорядження зали1]1а1о за соболо.

!1ерплий засц{'[ник годови
районно| дерэкавно! адм!н!страц1! вАРжш!нов


