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кАIй, янкл-Бузъкл рлЙонFIА дЕ ржАв нл Адi\4 IHI с трл ц{ri

РOЗПОРЯДЖЕННЯ

li р о з, 1g1 61d е н ня d о t о в ор i в о р ен l u з e,ryt ел ь н lLx
d iltянок {Р П к С i-C i-A й-IIюбелял)

t{еруlо"r{аgб статтяN{и ':J, 9З, |22-124 Земс:льного кодекс\, YKpaTHl,r"

законаN{и УкраТни <tГ{ро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>. <[1ро земJrеустрlfu).
кГ{ро внесення зьтiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо розмежування
зеý4ель державноТ та коплlrIтальноТ власностi>>, ,<Про f;ержавний зепцельлlрlй

кадастр)), на виконан}{я розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноТ де-рлкавноТ

адмiнiстрацiТ вiд 02.05.20t9 ЛЪ 40010l5-19 uПро надання в сlI-1енду зеN,{ельниx

дi.lтянок>>, розглянувши клопотання дочiрнього гtiдприсп,tства кСi-Сi.Ай-
Любеля> Bi;i 29.05.2019 Лg З08:

1. Укласlтрt з ТзUВ <Сi-Сi-Дй-Любеля> договори орендrJ ]ejvle.iibllprx

дiлянок (TeuMiHoM на 5 poKiB}:

: |-ll:лцji-ijэ С;"0Зо2 га (каластровий номер 4622185900: i 8:000:0 i l Е" {iR j{Ii.-х

] 4.G;])" ii\a ро:jташIована за Iч{ежа[.{и населенсго пункту lla територri'i

Ст,ародобротвiрськоТ сiльськоТ ради Каьл'янка-Бузького район1- JIьrзiвсыtоi'
областi;

п;{ошею 0,28В9 га (кадастровий номер 462218590С:18:000:0] 19. I,:В{-{ПЗ

'it .tJ2}, I}jо розташована за \,IежаI\4и населенOго пункт_y на леоиторii
СтародобротвiпськоТ сiльсъкоТ ради Кам'янка-Бузького раI-iOн_y ,ribBiBcbKr.lT

об.lастi:

iiпощею apg62 га (кадастровий номер 4622185900:18:000:01 t7, KtsL$l:j
l 11.,U2), що розтаfilова{;а за l\ileжaмIl насеJIеного пункту ,1а -герri,горiТ

Ст,арлэдобпотвiрськоТ сiльськоТ радLl Кам'янка.-Бузького 1эа.йону jlbBiBcbi,"oJ

сб;тастi;

I::lsiцл-л;) i.tЗЗ.j la 1liаластровлтй номер 462?,tr85900:i8:L}00:0i2i. tt}-tЦi]З
lr,i.CIZ), fi{о розташована за }.1ежаN4и населеноi,сl пункту Е;а т,еi:,итоiэii

С,гародобротвiрсъкоТ сi-llьськоТ ради Кам'янка-Бlrзького району Львiвськол
rlбла;тi;

Ij.lтOrцеiо 0,]б06 г,а (каласr,ровиli номер л,622185900:18:000:0122. i{ВilГ{:]
l 4.02), ц{о рOзтэшов&н?-l за Me?Ka\4Il населенOго пункт\, i-;a тсри го1;l i

L.тародобротвiрськоТ ci;IbcbKoT радIt Кам'янка-Бчзького iэайонч jlbBiBcbKcT

областi.

ll. Кам'янка-Бузька



плошею 0,0425 га (кадастровий номер 4622185900:18:000:01i5, КВЦГlЗ
:,j il?l. li{il оозтаIIiована за межами насеJIеIfого пункт1- на теJэиторii'

СтаролобоотвiрськоТ сiльськоТ ради Кам'янка-Бузъr..tэго району -Цьвiвсr,коТ
областi;

ЕлоЕ]ею {Э,04]6 га (кадастровий fiоп,lер 4622185900:18:000:0] 1б, КВЦГIЗ
'r4,а2'1, iIio розташована за N{ежами населеFtого г{унктч на територiТ

СтародобротвiрськоТ сiльськоТ ради Кам'янка-Бузького irайону Jlr,вiвськ,зl'
областi;

площею 0.8З57 га (кадастровий номер 4622i 85900: i 8:С00:0 tr20, i,{ВТ_{хlЗ

] 4.02), що розташована за п4е}каN{и }{аселеного п_yнктy на теllиторiТ
стародобротвiрсъкtli ci;lbcbkoT ради Кам'янка-Бузького ра,йонч Львiвськот
областi;

плошеIо а,4225 га (кадастровий номер 46221 55З00:02:000:0002, КВL{ilЗ
,у,+,G,: l, ;-liО РOЗТаtЛОtsаНа За МеЖаМИ НаСеЛеНОГО Ё\/ilКТY На Т'еlЗllТОГiТ

jjобоотвiрсъкоТ селишноТ ради Каь.л'янка-Бузького району JlъвiвськоТ областi.

2. -Встановити орендну плат\ на piK у розмiрi 1а% вiд лtооштативноТ
lТolttoвOT оцiнки земельних дiлянок, зазначених в пyнктi -l 

rtьогс
розпорядження.

З. Вiддiлу забезпечення,j. бlддlлу IIравового заоезпечення, взасмOдlt з правоохоронниNt]4
органами, оборонноТ та п,lобiлiзацiйноТ роботи апарат:/ райдержадпtiнiс::рlаrliТ
iP, /Jякiвнич) пiдготчвати Bci необхiднi докуп,tенти для _\lклаilення дого*орiв
ореFiди земелъних дiляlлок.

4" Контроль за виконанням розпорядження
заступника голо ,ержавноi адмiнiстрацii А.

Голова ý.l. К*rрн4J{}€"{,I

покласти на першог(}
ВашкiвськOго.
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