
чугуьськА РАйопп{А дпРжАвнА Адм!н|стРАц|я
хАРк!всько1 оБ".!Аст[

РозпоРяджшння

!1р' затверд?кення

9уц|в

1ехц1чно!
!|окументац1! |з землеустропо шодо
встановлення меяс земельно! дйянки
)$э 676 1невитребуваний пай) в натр!
(на м!сцевост!) для ведепця товарного
с|'пьськогосподарського вшробництва 1з

зе[|е.,!ь реформованого ксп
<<.]|ебеясанськпй>> па територ!!
.!сб'язько1 сйьсько! радп чуцтвського
райопу {арк!всько1 област! за ме'(ами
населеного пункту для подаль[||ого
н'дан||я в орецду

(ер1товись статтями 6, 13 3акону }кра'1ни <|1ро м|сцев| державн|
адм1н|срац!Б, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <<|[ро порядок вшд|лентш в

;;.::ур! 1на м!сшевост!) земельних д|лянок штасникам земельних часток (патв))'
статтями 22,25,55 3акону }кра!ни <|1ро землеустр|й>>, статгями |7 '22'9з' \2?,
розд!лом { |!ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постаново}о
1{аб|нец й1н|стр|в 9кра!ни в1д 24'01.20001хгэ 119 <|{ро затвердя{ення [[орядц
рессрац|| договор1в оренди земельно| .ластки (пато)>, 9казом |1резидента
}кра!ни в|д 0з.\2'\999 !'{р 1'529199 <[[ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення
рефорьтування аграрного сектора економ1ки>) та розг.,1янув1ли заяву Ащоф|рми
<<-[1ебежансько> 1ФБ в!д 20.|0.2о14 1т[о 46 про затверд)кенн'1 техя|чно!
лочментац|! |з землеустроло щодо встановпентля меэк земельно| д1лянки !х[э 676
( невищебуваний пай) в нат1р1 (на м1сцевост|) для веден}т;{ товарного
с!.:тьськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<.11ебехсанський>> на територ|| ,11еб'язько] с|льсько| ради чуцтвського району
)(арк|всько{ област| за меж.:ми населеного пункту д.]ш{ под:1ль!цого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|то 1з землеустро:о щодо встановлен}!'[
меж земельно| д|.г:янки .}''{! 676 (невиребуваний лай) в нацр! (на м|сцевост|) для
ведення товарного с1льськогослодарського виробництва 1з земель

реформованого !{€|1 <.[]ебелсанський>> на територ1!.[{еб'язько| с!льсько! ради
{угу!вського району харк|всько| област1 за мех{ами населеного пункц д,,1я

подапь1лого надан|б{ в оРенду.
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2.Аадати Ащоф|рм1 <<.}1ебехсанська> 1Ф8 в оренду земельяу д|,'тянку

!хго 639 (невитребуваний пай) д.]1'] веденн'] товарного с1льськогосподарського
вт;робництва !з земель реформованого ]{€|{ <.]]ебехсанський>> на територ||

-[|еб'язько| с1льсько] ради !{угу!вського району !арк|всько! област1 за межами
населеного пункту площе!о з,2657 [0, кадасщовий номер

6325484500:02:001:0056, до моменту оц)иман}1я в.]1асником ц|е] земельно!

д1лянки св1доцтва про право власност| ва нерухоме майно, але не б|льцле н|ж на

10 рок|в.
3. Ащоф|рма <[ебежансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вського районноло

дерткавното адм!н|страц1е:о.
3.2. ,(о корисцвання земельно|о д1.]и{нко!о присцпити п1сля

дер;кавно! реестрац|| договору оретци.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов]дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу уща!'ни.
4. |{онтроль за виконанням розпоряд)!{ення за-'1и1ца]о за собо1о.

г[ер|цпй заступник голови
районно! дерэкавшо! адм!н1страш!! вАРжшш!нов


