
!гугу[вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм[н|стРАц!я
хАРк!всько! оБлАст1

РозпоРяджшння

чут!ъ !{р '{2/
11ро затверд)кення [ехн!чно1
документац!! !з землеустропо щодо
встацовле|{ня меэк земельно! д!лянкш
!\} 6б6 (невитребуваний пай) в натур1
(на м!сцевост|) для ведення товарного
с!льсько; осподарського виробништва !з
зе]!'ель реформованого ксп
<<"[ебетсанський>> на територ!!

"т[еб'язько| с|льсько1 рали 9уц|вського
району )(арк!всько1 област! за ме'ками
населеного пуцкту для подаль!|]ого
цадапня в оренду

1(еруловись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|1ро м!сцев| дер>кавн!
адм|н1сщац|!), статтями 5' 11' 13 3акону }кра!ни <<|[ро порядок вид[лення в
натур1 (на м1сцевост|) земельних д|лянок власгтикам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <|{ро землеустр1б>' статтями |7 
' 
22,93, \22'

розд|лом { [{ерех1дних |{оло;кень 3емельного кодексу }кра|ни' постаново|о
}&б|нету й1н1стр1в }кра!ни в|д 24'0\.2000 3х|э 119 <||ро затверд)кення |[орядь7

рессщац1| договор1в оренди земельно] частки (па:о)>, }казом президе}тга
9кра!ни в|д 0з.12.1999 \р \529|99 <<||ро нев|дкладн! заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки) та розглянув1ши заяву Ащоф|рми
<.[!ебехансько> 1Ф8 в|д 20.|0.2014 }.[о 55 про затвердження 1ехн]чно|
документац|| |з землеусщото щодо встановлення меж земельно! д1лянки Ф 666
(невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) ддя веденн'| товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<,т1ебеэканський>> на територ[| .]1еб'язько] с!льсько| раАи 9уц!вського рйону
)0рк1всько| облаот! за межами населеного пункту для пода.]|ь|пого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|ину дочментац!*о 1з' землеуотрото щодо
вст,|нов.]1ення ме>к земельно| д|лянки !т[э 666 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м1сцевост!) для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з

земель реформованого 1{€[] <,т1ебежанський> на територ1| .]]еб'язько| с!льсько|

ради {угу!вського району {арк|всько! област! за ме)к.1ми населеного пункту
д]1.'1 подапь1]]ого надання в оренду.
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2- |1адати Ащоф1рм1 <<,[ебежансько> 108 в оренду земельну д!,тянку
}'(о 666 (невищеб1ъаний пай) д'ш1 ведення товарного с1лъськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|{ <"т1ебе;канський) на територ1!
,!1еб'язько! с1льсько] ради {угу!воького району {,арк!всько! област! за ме>ками

населеного пункту площе!о 0'7077 га' кадастровии номер
6325484500:02:001 :0052, до моменту ощимання в]1асником ц1ст земепьнот

д!лянки св|доцтва про право власност| на нер)'хоме майно, але не б|льпте н1;к на
10 рок!в.

3. Ащоф|рма <.|!ебех<анська> 108 зобов'язана:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д!лянку з {уц!вськото

районно]о дер)кавно:о адм |н |страш!сю.
3.2. !о користрання земельною д|,тянко:о приступити п|с_гш

дер>кавно! реестрац!1 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов|дно до вимог

статг| 96 3емельного кодексу }кра1ни.
4. 1{онщоль за викон!1нн'{м розпоряд)кення зали1па1о за оободо.

[!ерпший заступпцк голови
ра йонно| лер:ка вно1 али !н!страш!| вАРт(в|нов


