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чугу|вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм|н|стРАця

хАРк|всько| оБл Аст!
РозпоРядя{в'ння

ч
9уц!в х9 ,-7г

[|ро затвердэкення [ехн1чно! документац!!
1з землеустроло щодо встановлення ме)|(

земельно| д!лянкп !{е 270 (невштребуваний
пай) в натур| (па м!сцевост!) для веден||я
товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого |{([1
<<)1ебел<а нс ькцй>> на територ!| "т[еб'язько!с!льсько! ради 9уц!вського району
)(арк1всько| област! за ме)!(ами населецого
пункту для подаль|шого наданця в оренду

1(ерутотись стаття]\\и 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м|оцев! дерхавн!
адм|н]сщац|]>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра|ни <<|{ро порядок вид[лення в

натур| (на м|сцевост|) земельнпх д!;янок власникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра!ни <<|{ро землеустр1б>' статтями \7 
' 
22' 9з ' \22'

розд|лом { [!ерех[дних поло}(ень 3емельного кодексу 9кра|ни' г1останов9|о
(аб|негу й1н|ощ1в !кра!ни в|д 24.0\.2о00 )т[о 119 <|{ро затверд)кенн'{ |[орядку

реестрац1! договор!в оренди земельно! частки (пало)>, }казом |1резидента
!/кра!ни в|д 0з.|2.1999 !'{р 1529/99 <<|1ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

рефорпгування ащарного сектора економ!ки> та розгля}ч/в{ци заяву Ащоф|рми
<<.!]ебежаноько> 1Ф8 в|д 20-|о.201'4 3{э 56 про затверд)кення ]ехн!чно|
документац|| 1з зем-лтеусщото щодо встановлення меж земельнот дйянки .[о 270
(невище6уваний пай) в нат1р| (на м1сцевост|) для веден}{,{ товарного
о!льськогосподароького
(€[| <<-}1ебе:канський>>

виробництва |з земель реформованого
на територ|! [еб'язько! с|льоько| ради 9уц!вського

району )(арЁвсько] област1 за межами населеного пункту д.]ш1 подаль|пого
наданн'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|!о ]з землеустро!о щодо
встановпен}б1 мея< земельно| д|лянки }[э 270 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м1сцевост[) д',ш{ ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого (€|1 (лебежанський> на територ|| -[1еб'язько] с1льсько|

ради чуцтвського району харк1всько] област| за ме)ками населеного пункт
для подаль|пого надан|1'{ в оренду.



2' Аадати Ащоф1рм1 <<.}1ебежансько> 1Ф8 в оренду земельну д|лянку
|т|о 270 (невитребуваний лай) д'ш ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ((|{ <</!ебетсаноький> на територ|1
.[{еб'язько1 с|льсько] ради 9уц!вського району {арк|всько| област: за ме)ками
населеного пункту площе|о 3,380з [1' кадастровии номер
6325484500:01:000:0426' до моменту отримання власником ц|е'' земельнот

д1лянки св!доцтва про право власност! на нерухоме майно, але не б[льтпе н!;к на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма @1ебежанська> 1ФБ зобов'язана:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д[лянку з 9уц!вськото

районно}о державною алм|н!сщаш1сю.
3.2. {о корисцвання земельною д!,чянкою присч/тити п!с,тя

дерхавно| рессщац1! договору оренди.
3.3. 8иконува';и обов'язки '}емлекористувача вйпов|дно до вимог

статт1 96 3емельного колексу }ща|ни.
4. 1{онщоль за виконанням розлорядження зали111а!о за собокэ.

[1ерп:пй засц/пник голови
районно1 дер2кавпо1 адм!н|страц!! }о.к. вАРжв|нов


