
чугутвськА РАйон1{А двРжАвнА Адм|н|стРАц!я
хАРк|всько1 оБ.]1Аст!

РозпоРяджшшння

{уц1в ]\ъ 2 |э

!1ро затверАэкення [ехн!чно! докумецтац!!
1з землеустропо щодо встановлення ме?!(

земельцо! д!лянки ]\} 487 (невптребуваний
пай) в патур! (на м!сцевост!) для ведення
товарного с!льськогосподарського
вшробппцтва !з земель реформованого
ксп <с1!ебетсацський>> на територ1!

"т|еб'язько! сйьеько! ради чуц'|ъського
району )(арк1всько1 област| за ме?|€ми
||аселеного пуцкту для !|одаль|||ого
надання в орепду

|{ерулоиись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|!ро м]сцев] державн!
адм!н!сщац[!>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра|ни <<|{ро порядок вид|лення в

нацр| (на м!сцевост|) земельних д!:тянок власникадд земельних засток (па!в)>>'

статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <[{ро землеусщ|й>, статтями 17'22'9з,122'
розд|лом {, |{ерех|дних |]олот<ень 3емепьного кодексу }кра!ни' постаново1о

|{аб!нету й1н|стр|в }ща!ни в1д 24.01.2000 .}\! 119 <[|ро затверд)кенн'{ |!орядьу

реесщац|! договор1в оренди земельнот частки (пато)>>, }казом |1резидента

9кра!ни в|д 0з'12'1999 !'{р |529199 <<|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ1ки' та розллянув1ци заяву Ащоф1рми
<<.[[ебехсансько> ]ФБ в|д 20.10'2014 )\! 40 про затверд)кен|]'1 1ехн|чно]

документац|| |з землеусщото щодо встановлення меж земельно| д1лянки .]\гр 487
(невищебуваний пай) в нацр! (на м|сцевост|) для ведення товарного
с1дьськогосподарського виробництва |з земель реформованого
1{€|{ <.[ебехсанський>> на територ|! -}{еб'язько] с|льсько] ради чугу!вського

району !арк1всько! област| за ме)ка.п.1и населеного пункц для подаль1пого

надан1]'{ в оренду
1. 3атверАити 1ехн|нну документац!ло |з землеусщото щодо

встановленн'1 меж земельно1 д|ттянки !т|'о 487 (невищебуваний пай) в нацр!

1на м!сшевост!.1 для веденн'1 товарного с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого {{€|1 <<"|{ебежанський>> на територ|! ]1еб'язько1 с!льсько]

ради чуцтвського району {арк|всько] област| за меж€1ми населеного пункц

д']ш{ под(}пь|]]ого надання в оренду.



2' |1адати Ащоф!рм1 <<.[ебежансько> 1Ф8 в оренду земе]]ьну д1лянку

!хго 487 (невитребуваний пай) для ведення товарного с1льськогосподарського

виробництва 1. ."'",, реформованого 1{€[[ <.[|ебежанський> на територ|т

.[й'язько] с!льсько] ради чуц]вського району {,арк|всько! област! за метсами

населеного тункту [лоще1о з,5582 |3, кадастровий номер

6325484500:02:001:0042, до моменту отримання власником ц!е1 земельно|

д!лянки св|доцтва про право власност[ на нерухоме майно, але не 6!льтше н!х на

10 рок|в.
3. Ащоф|рма <)1ебе;канська> ]Ф8 зобов'язана:

3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д!лянц з {уц!вськото

районното дерх<авното адм1н!срац1сто.
з.2. ,{о корисцвання земельною д|.:тянкого присцпити

державно! реестрац|| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорис'| у ва ча в!дпов!дно до вимог

статт! 9б 3емельного колексу !кра!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд}(ення зали]]]ак) за собого'

п1сля

|1ер:пий заступник головц
районно! Аерпсавно1 адм|н!страп|! !о.к. вАР)кшш|нов


