
чугу1вськА РАионнА двР)кАвнА Адм|н|стРАцш!
хАРк1всько! оБлАст!

РозпоРядт(ш,ння

х, 17/9уц1в

|1ро затвердл{е||!|я [ехн1чно!
документац|| |з землеустрою щодо
встановленця меэк земельно! д!лянкц
]\ъ бб6.01 (невитребуваний пай) в
натур! (на м!сцевост!) для ведення
товарцого с!льськогосподарського
впробнпцтва 1з земель реформованого
|{€!1 <"1!ебетсанськпй>> на територ|!

"т[еб'язько! с|льсько[ радп чут!ъського
району [арк!всько! област! за м€2ками
населеного !|ункту для подаль|цого
надацця в оренду

1{ер1тонись статтями б, 13 3акону !кра|ни <|!ро м|сцев| дертсавн|
адм|н|страц|!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок в:ц!лешня в
нацр| (на м1сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних яасток (па!в)>,
статтями 22,25, 55 3акону }кра!ъи (про землеустр1й>>, статгями |7 

' 
22,9з ' |22,

розд!лом [ |{ерех1дних |]олоэкень 3емельного кодексу укра!ъи' постаново|о
1{аб|нету й!н|стр|в !кра!ни в|д 24.0\.2000 .}{о 119 <|{ро затверджен!!'1 порядку
реестрац|| договор1в оретци земельно| настки (пато)>, !казом |!резидента
9ща'йи в|д 0з.12.1999 !{р 1529/99 <<|{ро нев|дкладн[ заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ!ки) та розглянув1ли заяву Ащоф1рми
<.[|ебежансько> 1Фв в1д 20.|0.2014 .}'[с 53 про затвердженн'1 1ехн1чно]
документац1! |з землеусрото щодо встановлення ме)к земельно! д|лянки
ш9 666.01 (невищебуваний пай) в нацр! 1на м!сцевост!) для ведення товарного
о|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<.[!ебе>канський>> на територ|| .]]еб'язько] с!льсько] ради чуц,вського району
{арк|всько! област! за ме)ками населеного пункту д;ш1 пода]1ь1цого надан1'{ в
оренду:

1. 3атвердити [ехн|нну документац1то |з землеусщото щодо встановлення
меж земельно? д|лтянки ф 666.01 (невитребуваний пай) в натур1 (на м1сцевост|)
д;|'1 ведення товарного с|льськогосподарського в'иробництва !з земедь

реформованого 1(€|{ <<,)1ебежанський>> на територ|] ]!еб'язько] с1пьсько! ради
{уц!вського району {арк|всько| област| за межами населеного пункту для
подаль|].1ого надання в оренду.



2. |1,адаттц Ащоф1рм1 <<,т1ебежанська> 1Ф8 в оренду земельну д1лянку
].|р 666.01 (невитребуваний пай) для ведення товарного с|льськогооподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|] <.]]ебежанський>> на територ1|
.1]еб'язько] с1льсько| ради чуц1вського району 1арк[всько! област: за межами
населеного щ,нкту {1ло1цек) 2,5318 |?' кадасщовии номер
6325484500:02:001:0047, до моменту ощиман}{'{ власником ц1ет земельнот

д1лянки св1доцтва про право власност1 на нер}томе майно, але не б|льпле н[ж на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма <{ебетсансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти логов1р оренди на земельну д|.:тянку з 1{уц!вськото районното

дерхсавноло адм|н|сщац|ето.
3.2. !'о корисцвання земельною д1лянкою прист}.пити п!сля

деря<авно| реестрац|! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувана в!дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу ук?а!ъи.
4. 1(онщоль за виконан!'{м розпоряд)кення з.}ли|па]о за соболо.

|1ер:лий заступник голови
районно! дер:п€вно! адм!ш1страц!1


