
чугу|вськА РАйон|{А двР)|ивнА Адм!н!стРАц|я
хАРк!всько[ оБлАст[

РозпоРяд)!{шння

||ро затверд2!{ення

9уц1в

[ехц1чно!
]!окумептац1{ !з землеустропо шоАо
вс'|'анов.,|евня меяс земельно| д1лянки
.)\} 755 (невитребуваний пай) в натур!
(:па м1сцевост|) для ведення товар||ого
с!льськогосподарського виробништва |з

зе}|ель реформованого ксп
<<'|[ебеэканський>> на територ!!
.|!еб'язько! сйьсько1 радп чут!ъського
раЁ!ону харк!всько! област1 за ме'ками
населецого [ункту для подаль|цого
надання в оренду

1(еруловись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|{ро м!сшев| дертсавн1
адм|н1сщац1}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра|ни (про порядок вид1лення в

ватур! (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>'

статтями 22,25, 55 3акону !кра]ни (про землеусщ|й>, статгями |7'22'9з' \22'

розд|лом { [1ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановою
|{аб|нету й[н[стр1в }кра!ни в|д 24.0\.2000 !т[э 119 <|{ро затверд)кення |1орядку

рессщац|| договор|в оренди земельно! настки (пато)>>, !казом ||резидента
}кра!ни в1д 0з.12.|999 м 1529199 <<|1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ!ки)) та розгляц/в1ши заяву Агроф1рми
</1ебежансько> ]Ф8 в1д 20.10.2014 м 13 про затвердх(ен}1я 1ехя1чно]

документац|| 1з землеустроло щодо встановлент{я ме)к земельнот д|.гтянки !х[о 755
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост|) д;1я ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<,г1ебетсанський>> на територ|! .]1еб'язько] с|льсько! ради чугутвського району
{арк1всько! област| за межами населеного пункц для подаль|дого нада}!н'[ в

оренд.':
1. 3атверлити 1ехн|нну документац|то |з землеусщо+о щодо встановпення

п:еж земельно| д1лянки .}ф 755 (невиребуваний лай) в нацр[ (на м|сцевост1)

для веден|{'1 товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

рформованого 1{€|{ <<.]]ебех<анський>> на територ|| .][еб'язько! с|льсько| рали
9уц1вського району 1арк|всько| област| за межами населеного щ.нкц для
п одаль|!1ого надання в оренду.

!.{р.7?!



2

2.11адати Агроф|рм[ <<.!1ебежансько> 1ФБ в оренду земельну д|лянку
.}т[::755 (невитребуваний пай) д-ш{ ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{6|] <.]1ебехсанський>> на територ|{
-||еб'язько| с1льсько] ради чугу]ъського району {арк|всько| област! за ме)ками
населеного пункц/ |ш]ощею 3'4250 га, кадасщовий номер
6325484500:02:001:0040' до моменту отриман11я власником ц|€т земельнот

д1.ггянки св1доцтва про право власност| на нерухоме майно, а_лте не б|льтле н|ж на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма <.[|ебетсансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д1лянч з чуц!ъськото районното

дер)кавно|о адм1н1стац1€|о.
3.2. ,{о користування земельно!о д|лянко!о присц/|{ити п1с]!,{

дер)1(авно1 реестацп договору оренди'
3.3. 8иконувати обов'язки землекористувана в!длов1дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу }ща'йи.
4' (онтроль за виконанням розпорядденн'{ зали1]]а]о за собото.

[1ерлпий засцп|пик голов!!

рапонно! дер)кавно| адм|н!страцп [о.к. вАРя{в|нов


