
чугу!вськА РАйоннА дшРя(АвнА Адм!н !стРАцш{

хАРк!всько! оБлАст!
РозпоРяд)кшння

9уц!'в м ,74

про затверд2|{ення [ехгл|чно! документац!!
!з землеустро:о щодо встановлецня ме?!(

земельно! д!лянкп .}[е бб7 (невптребува||ий
пай) в натур! (на м|сцевост!) для ведення
товар!{ого с!льськогосподарського
виробництва !з земедь реформованого |(€[1
<<,т[ебе:лсанський>> на терптор!! "т[еб'язько1сйьсько! ради 9уц1вського району
!,арк!всько! област! за мел(ами населеного
пункту для подаль|цого надацця в оренду

1{ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра1ни <|[ро м!сцев! державн|
адм|н1страц[1>, статтями 5, 11, 13 3акону !ща!ни (про пор'док вид!лення в

нацр[ (на м|сцевост[) земельних д1.гтянок впасникам земельг{их насток (па!в)>>,

отаттями 22,25, 55 3акону }кра1ни (про землеустр|й>>, статтями 17'22,9з' 122'

розд|лом { |{ерех|дних |]олот<ень 3емельного кодексу укра!ъи, постаново!о
|(аб|нету й|н1сф|в }кра!ни в!д 24.о\.2000 }[э |19 <|{ро затверджент{'1 |1оря!ку

рессщац1! договор|в оренди земельно] частки (пато)>, 9казом |1резидента

)/кра!ни в1д 0з.12.1999 !'{ч |529/99 <<|{ро нев!дкладн! заходи щодо прискорення

рефорьтування ащарного сектора економ!ки)) та розглянувши заяву Ащоф|рми
<<"[ебежанська> 1ФБ в!д 20'|0.20|4 1\! 59 про затверд}(ення ?ехн|чно|

документац|| |з землеусрото щодо встановлення ме)к земельно] д!лянки ф 667
(невитребуваний пай) в нацр1 (на м!сцевост[) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва [з земель реформованого
<<.1]ебех<анський>> на територ|| .[еб'язько| с1дьсько! ради чуц!ъського

ксп
району

{,арк|всько! област| за ме}(:}ми наседеного пункц д.]ш{ подаль|]]ого надання в

оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну дочментац!то }з землеустро1о щодо

встановленн-,1 меж земельно| д1лянки }[о 667 (невитреб1ъаний пай) в натур|
(на м|сцевост|) для веденн'{ товарного с|льськогосподароького виробництва |з

земель реформованого 1(€|{ <<-|1ебеханський>> на територ|! ']1еб'язько! сйьсько]

ради чугутвського району {арк1всько| област| за межами населеного пункц
д.]1'1 пода]!ь1шого надання в оренду.



2

2' |1адати Ащоф1рм| <<.[|ебе>канська> 1Ф8 в оренду земельну А|лянку
1',{! 667 (невитребуваний пай) д:1'] ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|] <,|ебе>канський>> на територ|!
.[|еб'язько| с1льсько] ради !{угу!вського району {арк!всько| област1 за ме;ками
населеного пункту площе!о з,246з |&' кадастРовии номер
63 254845 00:02:001 :0057, до момент отимання вдасником ц!е] земельно]
д!,тянки св1доцтва про право власност[ на нерухоме майно, але не б!льпле н|;к на
10 рок|в.

3. Агроф1рма @1ебе>кансько> !ФБ зобов'язана:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9щу!вськото

раионно}о дер)кавнок) адм|н1страц1сю.
з-2. ,{о користування земельно1о д]лянко|о присц,т|ити п'сля

державно| реестрац|| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог

статт! 96 3емельно:о кодексу }кра|ни'
4. 1{онщоль за виконанням розпорядження зали1па1о за собото.

!1ерпший заступнгпк голови
районно! дер2кавно1 адм!н!страц!! вАР)к[|нов


