
чугу!вськА РАйоннА дшРх(АвнА Ад1и|н|стРАщя
хАРк[всько| оБлАст!
РозпоРяд)к00ння

11ро затверд'(ення

9уц!'в

[ехн|чно!
документац[{ |з землеустропо шоАо
всташов.,|ецця ме:к земельно! д!лянки
!\} 639 (невитребуванпй пай) в натур!
(па м!сцевост|) для ведення товарцого
с!.!ьськогосподарського виробништва |з

земель реформованого ксп
<с,[!ебелсацськи й>> на територ!1
..[еб'язько! сйьсько! ради 9уц!'вського
району !арк|всько! област1 за ме?!{ами
населеного пун!(ц для подаль!|]ого
!!ада!|ня в оренду

|(ер1тонись статтями 6' 13 3акону 9кра!ни <|{ро м|сшев| лержавн1
алм|н|срац1!'>>, статтями 5, 1], 1з 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид!лен:ш в
натур1 (на м|сцевост1) земельних д1лянок власвикам земельних часток (па!ъ)),

с"са'гтями 22,25, 55 3акону }кра!ни <|!ро землеуотр|й>>' статтями |7 
' 
22' 9з ' \22'

розд1лом [ |!ерех1дних |{оло:кень 3емельного кодексу 9кра!ни' постаново1о
(.аб|нету й|н|сщ!в )/кра1ни в|д 24.01-2000 !т[э 119 <|1ро затверд)кення |1орядку

рсестрац1! договор|в оренди земельно] частки (пато)>, }казом |{резидеята
}кра!ни в|д 0з.|2.1999 !'{р 1529199 <|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорен1{'1

реформування афарного сектора економ!ки> та Розг.]1ящ/в|ди заяву Агроф!рми
к)]ебежанська> 1Ф8 в|д 2о.|0.2014 )т[э 45 про затверд]кен1]я ]ехн|чно!
дс:куиентац1| !з землеусщото щодо встанов]тенн'! ме)к земельно! д|лянки ]'{р 639
(невищебуваний пай) в натур| (на м1сцевост[) для веден}*:{ товарного
с!льськогосподарського виробництва |з земель реформованого ксп
<,г!ебеясанський>> на територ|| |]еб'язько] с|льсько{ раАи 9угу!вського району
,\арк1всько! област1 за межами населеного пункту д']1'{ подапь1шого надання в
()Ренду:

1. 3атвердити [ехн1нну доцментац!ю 1з землеустрото щодо встановлен1б|
ме',к земельно| д1лянки .}т[ч 639 (невиреб1ъаний пай) в нацр! (на м|сцевост|) для
ведення товарного сйьськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1{€|{ <<,т!ебех<анський>> на територ|| .]|еб'язько| с|льсько! ради
!уц!вського району )(арк1всько] област! за ме}(а.}{и населеного тгг{кт для
подапь1пого надання в оренду.

!!1 {/}



2

2-Аадатц Агроф!рм1 <<.[ебет<ансько> ?08 в оренду земельву А|.гшнку

!{е 676 (невитребуваний пай) для ведентб1 товарного с|льськогосподарського
виробнитдтва 1з земель реформованого (€|{ <.]]ебет<анський>> на територ||

]!с'б'язько! с|льсько| ради {угу!вського району [арк|всько| област| за ме}(ами

1{аселеного пункц
63]5484500:02:001:0039' до моменц отримання власником ц1е1 земельно1

.|д|.]|янки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, а.л:е не б|льтпе н|я< на

!0 рок|в.
3. Ащоф|рма <}1ебея<ансько>

3.1. 9класти догов1р оренди
державното адм|н|страц|ето.

3.2. ,{о користування земельно1о д1''1янко1о присцпити п|с]1,|

площе!о з '2466 га, кадастровий номер

1Ф8 зобов'язана:
на земельну д!лянку з 9угу!вськото районното

державно1 ре€сщац11 договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвана в|дпов|дно до вимог статг1 96

3емельного кодексу !ща!'ни.
4. |{онтроль за виконанням розпоряд)кення зали!ша}о за собо!о.

!!ерп:ий заступник голови
районно! дерлсавпо! адм!п1страш!! .к. вАРжп'|нов


