
чугу[вськА рдйон*тд двРжАвнА Адм|н! стРАц1я
хдркпвсько1 оБлАст!

РозпоРяд)квння
]{р .{//)9уц1в

техн!чно!|| ро затверд?|(е|!ня
документац1! |з землеустро!о щодо
'встднов.,!ення мелс земельно! дйянки
л} 660 (невштребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва 1з

земель реформованого ксп
<<./[ебе:кднськпй>> на терптор!!

"!еб'язько! сйьсько! радл; 9уц|вського
району харк!всько! област1 за мея(ами
наесле!|ого пункту для подаль|цого
цадан[|я в оренду

1{еругонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ви <||ро м|сцев| дер:кавн|
адп':1н1сщац1}, статтями 5, |1, 13 3акону 9ща!ни ((про порядок вид|лення в

тлвгур1 (на м|сцевост1) земельних д|лянок в:тасникам земельних насток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <[1ро землеустр1й>, статгями 17'22,93, |22'

розд|лом { |{ерех|дних |1оложень 3емедьного кодексу !ща!ни, постановоб
(аб1нец \4|н|сщ|в !кра!ни в1д 24.01'.2000 !т(о 119 <||ро затвердх(енн'1 |[орядку

ресстрац|| Аоговор|в оретци земельно! частки (па:о)>>, }казом |1резидента

!кра!ни в1д о3.12.1999 !'{р'1529/99 <<|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ!ки)' та розг'],1щ/в|ши заяву Ащоф1рми
<<..]]ебехсансько> 1Ф8 в|д 20.10.2о|4 |тго 50 про затвердження 1ехн1чно|

документац|{ |з землеусщото щодо встановлент{'{ меж земельно] д1лянки ]'{р 660
(невиребувавий пай) в нацр1 (на м[сцевост|) д.]]'{ ведення товарцого
с|льоькогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
<<,[ебе>канський>> на територ!| ,1[еб'язько| с|льсько| ради чуц]ъського району
{арк|всько! област1 за мет(1ми населеного пункту для пода.]1ь!цого надан!т'1 в
оренду:

1. 3атвердити [ехн1яну доцментац|то !з землеусщоло щодо встанов.]1ення

ме;к земельно| д|лянки .}т[р б60 (невищебуваний пай) в натур| (на м|сцевост[) для
веденн'1 товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|{ <<.}]ебетсанський>> на територ|! ,11еб'язько| с|льсько! ради
9угу!вського району {арк|всько| област! за межами населеного пункту д;1я

подаль||1ого надант{'{ в оренду.



2' Ёадати Ащоф|рм| <<,{ебежансько> 1Ф8 в оренду земельну д!лянку
1хгэ 660 (невитребуваний пай) д.]1'1 ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€[[ <<,|1ебежанський>> на територ|!
.||еб'язько! с|льсько! рали 9уц!вського району {,арк|всько! област| за межами
1{аселеного пункту ш]още|о з'246з |?, кадастровий номер
6325484500:02:001:0053' до моменц отриманн'1 в.,1асником ц1€' земельно1

д|лянки св1доцтва про право власност| на нер1,хоме майно, але не б|льтпе н|ж на
10 рок1в.

3. Ащоф|рма <.|{ебеясансько> 1Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти Аогов|р оренди на земельну д|.гтянку з {уц1вськото районното

дерх<авното адм!н[страц|ето.
3.2. !'о користування земельною д!.гшнкою прис']упити п!сля

державно| реесщац|| договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в1дпов!дно до вимог статт[ 96

3емельного кодексу )/ща!ни.
4. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення за''1и!11а}о за собото.

[1ерлппй засцгпнпк голови
раионно| дер2кавно| адм!н!страц||


