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хАРк!вськот оБлАст|
РозпоРяд)к00ння

9уц1'в

[ехн!чпо!

!'[о 2 ???//.с/

11ро затверд'!(е|!||я
локументац!| |з землеустрого шоАо
{'станов.!!ецця метс земельно| д!лянки
л'9 б8! (невитребуваний пай) в нацр!
(на м|сцевост!) для ведення товарного
с1;пьськогоеподарського виробнпп]тва !з
земель реформовапого ксп
<<.|!ебетсанський> ]'ца територ||
.||еб'язько! с|льсько| ради 9уц1вського
району )(арк!всько| обдаст! за ме?|(ами
населеного пункт для подаль|шого
[!ддання в оре||ду

1{еругонись статтями 6, 13 3акону 9кра|ни <|{ро м[сцев1 державн|

адм|н|страц|!), статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|1ро порядок вид!ленътя в

натур[ (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних иасток (па!в)>,

с:гаттями 22, 25,5 5 3акону !кра!ни <<|{ро землеустр1й>>, статтями \7 
' 
22' 9з ' \22'

розд|лом { |{ерех|дних |!одо:кень 3емельного кодексу 9кра!ни' лостаново1о

1(аб[нету й|н1стр!в )/кра!ни в1д 24.01.200о }[э 119 <|{ро затвердження |{орядц

ресстрац1| договор1в оренди земельно! настки (паго)>>, !казом [|резидента

!кра!ни в!д 0з.12'1999 ]ч[д 1529199 (про нев|дкладн! заходи щодо прискорення

р"ф'р'у"'''" ащарного сектора економ|ки> та розг.]б{щ/в1ци заяву Ащоф1рми

,,л"бе*.'""*', 1Ф8 в1д 20.10.2014 1хго 38 про затверд)кення 1ехя1чно|

документац1| |з землеусщото щодо встановлення ме>к земельно| д|'гтянки .}{э 681

(невитребуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост|) д;ш{ веденн,{ товарного

с|.,тьсьйогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<<.!]ебехсанський>> на територ!| ){еб'язько] с|льсько] ради чуцтвського району
-!,арк1всько| област! за ме)ками населеного тункту д1я подаль!цого наданн;| в

ор!'нду:

1. 3атверАити 1ехн|нну документац[то !з землеусщото щодо встановлен1б{

меж земельно1 д|лянки.}'[р 681 (невиребуваний пай) в натур| (на м1сцевост1) для
веден!б{ товарного с|льськогосподарського виробництва [з земель

реформованого 1{€|1 <.|1ебеканський>> на територ|| -[1еб'язько| с|льсько! рали
9угу!вського району {арк|всько| област1 за ме)ками населеного пункту для
подаль!цого надання в оренду.
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2. Аадати Агроф|рм! <<.}1ебетсанська> 10Б в оренду земельну д1,тявку
1хго 681 (невищебуваний пай) д:1 { ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1{€|[ <.[1ебет<анський> на територ||
,|1еб'язько] с|льсько| ради 9угу!вського району {арк1всько! област| за межами
населеного пункту площе!о з 

'2464
[3, кадастровий номер

6325484500:02:001:0045, до моменц отриман}б{ власником ц!€т земельно_1

д!лянки св1доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б1ль;ле н1ж на
10 рок|в.

3. Агроф|рма <.|!ебетсансько> 1Ф8 зобов'язана:
3'1' !к;тасти догов!р оренди на земельну д|ляньу з 1{угу|вськото районното

дер)кавно|о адм1н1срац|е|о.
3.2.,[1'о користування земельно!о д1лянко|о пристпити п!сля

дер]кавно1 рессрацц договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвата в1лпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу }кра!ни.
4. |{онтроль за виконанням розпорядження залиг1[1ю за собото.

{!ерглий засцгпник голови
райоппо| дер:кавпо! адм!н1етрац!! .к. вАРт{в[нов


