
чугу|вськА РАйон!{А двРя(АвнА Адм!н1стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст[

Розп оРяд}1(вння
9угу!в хр !-79

|!ро затвердя(ення 1ехн!чно!
докумеитац!! !з землеустропо шоАо
вста{ов.,|ення ме:к земельно! д!лянки
л} 678 (невитребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост|) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробниш : ва !з
земе.]|ь реформовапого ксп
<<.|[ебеясанський> на територ!|

"[еб'язько! сйьсько! радп 9уц|вського
району !арк!всько1 област! за мея(ами
населеного пункту для подаль|||ого
наддння в оренду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни к|{ро м!сшев| державш1
адм1н1страц|!>, статтями 5, 11, 13 3акону }кршни <<|{ро порядок вид1лення в
натур| (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних тасток (па1в)>,

статтями 22' 25, 55 3акону !кра|ни <[1ро землеусщ|й>' статтями 17 
' 
22' 9з' |22'

розд|лом {, ||ерех1дних |[олот<ень 3емельного кодексу укра!ъи, лостаново!о
|{аб[нету й|н1сщ|в 9кра!ни в|д 24.о1.2о0о 3т!'э 119 <|1ро затвердження ||оряд(у

рессрац1! договор|в оренди земельно! вастки (пало)>>, !казом |{резидента

}кра!ни в1д 0з.|2.1'999 !'[у |529199 <<[{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренкя

реформування аграрного сектора економ!ки)) та розг']1'{нув1]]ш заяву Ащоф|рми

документац1| [з землеусщото щодо встановлення мехс земельно| д1ттянки ф 678
(невиребуваний пай) в натур| (на м1сцевост|) д''1'{ веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробнит{тва |з земель реформованого ксп
<.]1ебежанський>> на територ1| .11еб'язько| с1льсько| ради 9уц!вського району
)(арк|всько! област1 за ме}(ами населеного пункц д;ш1 подаль1пого надання в
оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну документац|+о |з землеусчоло щодо встановлення
ме;к земельно| д|лянки ]ч[р 678 (невищебуваний пай) в натур| (на м|сцевост[) д'ття

веденн'| товарного с|льськогооподарського виробництва |з земель

реформованого {{€|1 <<"[|ебехсанський> на територ1| ,т1еб'язько] с|льсько| раАи
1{угу!вського району {арк!всько1 област1 за межами населеного пункц для
подаль1]!ого надан11я в оренду.
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2.Ёадати Ащоф|рм1 <<,{ебежанська> 1Ф8 в орендг земельну д!лянку
}|о 678 (невитребуьаний пай) д;1 | ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1(€|{ к.|!ебежанський>> на територ1!
,!еб'язько| с[льсько'[ ради чуцтвського району {арк|всько1 област| за межами
населеного пункц |1',]ощек) з '2465 |1, кадастровий номер
6325484500:02:001:0049, до момецту отриман1б1 власником ц!с| земельно!
д!лянки св!доцтва про право власност! на нер1э<оме майно, ате не б1льтле н|лс на
! 0 рок|в.

3. Алроф1рма <}1ебе>кансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д1лянку з т{уц{всько:о районното

державното адм!н|страц1сто.
3.2. .[1о користування земельното д1.,ш{нкок) приступити п|с]1'[

державно1 реестрац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов]дно до вимог статт! 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. 1(онтроль за виконанням розпорядхен}б[ з(}ли1ца1о за собото.

!1ерпший засцгпнцк голови
раионпо! дер?кавно| адм|[|!страц!|


