
чугу!вськА РАйоннА двР!{АвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк[всько| оБлАст|

РозпоРяд)квння

11ро затвердтсепня

9уц!в

[ехн!чно!
локументац1! |з землеустро:о щодо
вс'|_ановлення метс земельшо! дйянки
!1} 797 (невптребуваний пай) в натур|
(па м!сцевост|) для ведецня товар||ого
с!;: ьськогосподарського виробништва !з
зе1!!ель реформованого ксп
<<./|ебе:кацський>> |!а територ||
'[еб'язько! сйьсько1 ради 9уц!вського
району [арк1всько1 област! за мо!€ми
|!аселеного пуцкц/ для подаль|шого
надання в оре[|ду

|{еру:онись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <[1ро м!сцев1 державв|
адм!н1сщац|!>>, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни <|{ро порядок вид!лення в

нацр| (на м!сцевост1) земельних д|:тянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25, 55 3акону !кра!ни <||ро землеустр1й>>, статтями \7 

' 
22, 93 ' 122'

розд|лом )( [!ерех!дних |[олотсень 3емельного кодексу }кра!ни' постаново{о

х, /-/|

ре(;ормування афарного сектора економ!ки>> та розг''1янув[11и заяву Ащоф1рми

1{аб|нец й1н1стр1в !кра!ни в!д 24'01.20001т!'э 119 <|1ро затвердження порядку
рессщац|| договор|в оренди земельно| настки (паго)>>, !казом |{резидента
!кра!ни в!д 0з.|2.1999]ч|р 1529/99 <[1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

<<||ебехансько> 1Ф8 в1д 20.|0'20|4 !т[я 41 про
документац|{ |з землеустрото щодо встанов.,1енн'1 меж
(невитребуваний пай) в натур| (на м|сцевост|)
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<,{ебежанський>> на територ|! -|1еб'язько| с|льсько] ради т{угу!вського рйону

1. 3атвердити 1ехн|нну документац!ю 1з землеусщою щодо встанов']1ен1{я

меж земельно| д!лянки '}[р 797 (невитребуваний пай) в патур| (на м1сцевост|)
д;1'{ ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого {{€|{ к,||ебехсанський> на територ|! .)1еб'язько] сйьсько| ради
9угу!вського району {,арк|всько] област| за межами населеного |ункц для
подаль1{]ого надання в оренду.

затверджен}'{ 1ехн1чно]
земельнот д1лянки ш9 797
д.'!я веденн'{ товарного



2. |1адати Агроф|рм1 <.[|ебеханська> 1Ф8 в оренду земельну д|лянку
)т[э 797 (невищебуваний лай) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого (€|{ <,т1ебетсанський>> на територ1|
[еб'язько] с1льсько| ради {угу!вського району )(арк!всько! област1 за мет<ами
населеного пункц площек) з,4268 га, кадастровий номер
6325484500:02:001:0043, до моменту отриман1{'{ власником ц|с! земельно1

д|лянки св!доцтва про право власност! на нерухоме майно' але не б|льпле н|ж на
10 рок1в.

3. Ащоф1рма <.!!ебе:кансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з {угу|вськоло районното

дер)кавнок) адм1н1страц!€|о.
3.2. !,о користуванття земельно!о д|лянкото присцлити п!с:тя

державно| реестрац|! договору оретци.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. (онщоль за виконанн.'{м розпорядження зали1]]а|о за собото.

!1ер:ший засц/пп!|к голови
ра!!онно! дер2кавно! адм!н!страц|| вАР){{в[нов


