
чугу|вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько! оБлАст1

РозпоРяджвння

11ро затверд?кення

{уц!в

!ехн|чно1
,,!окументац!! !з землеустроло щодо
встацов.,|е||ня ме:к земельно! дйянки
"\} 

663 (невитребуваний пай) в натур!
(па м1сцевост|) для ведецця товарного
с|льськогосподарського виробництва !з
земель реформовашого ксп
<<.}[ебе:кацськшй>> на терптор||
.|[еб'язько! сйьсько| ради 9уц|вського
району !арк|всько! област! за ме'(ами
ндселеного пункц/ для !|одаль|цого
надання в оренду

|{еруло.лись статтями 6, 13 3акону }кра1ни <|{ро м1сцев! державн1
адм|н|страцБ, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|!ро порядок вид1лення в

нацр| (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>'

с1ы['гями 22-,25, 55 3акону укра!ни <<|{ро землеустр|й>>' статтями \7 
' 
22' 9з' 122'

розд1лом { |[ерех1дних |]оложень 3емельного кодексу 9ща{пи' г1оста!{ово|о
(аб!нец й|н1ср|в !кра!ни в1д 24-о1.2о00 )\! 119 <|!ро затвеРд)кення |!орядку

рессщац1| договор1в оренди земельно] частки (па:о)>, !казом |{резидента

!кра1ни в!д 0з.|2.|999 !'$ 1'529199 <|1ро нев1дк-гтадн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки), та розгляшувши заяву Ащоф1рми
<<.]]ебехансько> 1Ф8 в|д 20|02014 }го 58 про затверд}(ен!{я 1ехн!чно|

документац1! [з землеустрото щодо встановленгтя мех< земельно| д|лянки 3'[э 663
(невитребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост|) д.]1я ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<.]1ебежанський>> на територ|| ,т|еб'язько| с1льськот ради чуцтвського району
)0рк|всько! област1 за межами населеного пункту д.]г{ под:}пь1]]ого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац1ло |з землеусфоло щодо встановлення
ме>к земельно] д1лянки .\гр 663 (невитребуваний пай) в натур| (на м1сцевост1) для
веден[]э{ товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1{€|{ <.]1ебоканський>> на територ!! .1]еб'язько| сйьсько| ради
9угу|вського району {арк|всько! област| за ме)ками населеного пункту для
подаль1]]ого наданн'1 в оренду.

у*, 1'7{
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2-Бздати Ащоф1рм1 <<,т1ебежансько> [ФБ в оренлу земельну д!ляяку
!\! 663 (невитребуваний пай) д.]1'1 ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|1 <-1{ебежанський>> на територ1|
.}[еб'язько| с[льсько! ради 9уц|вського району [арк1всько| област| за ме)1(:1ми

населеного пункту площе}о
6325484500:02:001:0050, до моменту
_:!лянки св!доцтва про лраво власност!
10 рок|в.

3. Агроф|рма <)1ебе:кансько 1Ф8

з '2465 [0, кадасщовий номер
отриуання власником ц!с1 земельно|

на нерухоме чайно. але не б!льгце н!хс на

зобов'язана:

державнок) адм1н1сщац1е1о.
3.2. [о користування земельно!о д1лянко:о пристут1ити

дертсавно! рессрац|| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки зе}1пекориствача в!дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу }ща!ни.
4. !{онтроль за виконанням розпоряд)кенн'1 з(}пи|ца]о за соболо.

[1ерпшпй заступник голови
районно! дерясавно1 адм1п!страц!! вАР)кв|нов

3. | . !класти догов!р ореяли на 3емельн) л!лянку з 9угу|вською районною

п1с]1я


