
чугу!вськА рдйонцд двР}кАвнА Адм1н|стРАц1я
хдрктвсько[ оБлАст|

РозпоРяд)кшння

'1у/// 9уц!в

[ехц!чно1

!{р 9ё5

[|ро затверд'сешця
документац!| |з землеустропо шоАо
встановлення ме:к земельно! д!лянкп

"\} 
6б2 (невитребувапшй пай) в натур1

(на м|сцевост!) для ведення товар||ого
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого ксп
<<.}[ебетсанський>> ,''. територ!!
,т!еб'язько! с|льсько! ради {уц!вського
району [арк1всько! област! за ме'камш
населепого пушкту для пода.!|ь|цого
надан|!я в оренду

|{еруто.тись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|1ро м!сцев1 державш|
адм|н|сщац1|>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|1ро порядок вид|лення в
нацр| (на м1сцевост|) земельни-{ д[лянок власникам земельних иасток (па!в)>,

статтями 22' 25,5 5 3акону }кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статтями \7 
' 
22' 93 ' |22'

розд|лом {, |[ерех|дних |{олохень 3емельного кодексу !кра!ни' постановоь
1(аб|нец й1н|стр1в !кра!ни в1д 24-01.20о0 .}т[э 119 <|1ро затверд)кення |1орядку

рессщац|{ договор|в оренди земельнот частки (па.то)>, !казом |{резидента

!кра!ни в|д 0з.12.|999 ]'$ 1529199 <[1ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформування аграрного сектора економ!ки}) та розглянувши заяву Ащоф|рми
<<.]1ебеясансько> ]Ф8 в1д 20.10.2014 !''{! 39 про затверд]кення 1ехл1чно]

документац|| |з землеустроло щодо встановленття ме:к земельно| д|лянки }[ц 662
(невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост1) д;ш1 ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
<.[[ебежанський>> на територ!| .]1еб'язько| с1льсько| ради чуц!ъського району
}'арк|всько| област| за межами населеного пункт д;ш{ под1}пь|шого надан}1я в
оренду:

1. 3атверАити 1ехя1нну доцментац!ю [з землеустро*о щодо встановлення
п:е>к земельно! д!лянки ф 662 (невиребуваний пай) в нацр| (на м|сцевост[) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого !(€|[ <<.|1ебе:канський>> на територ|| .1]еб'язько! с|льсько| раАи
{уц!вського району {арк|всько] област| за ме)ками населеного пункгу &1]я

подаль1|]ого надання в оренду.
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2. над^ти Агроф|рм[ <<][ебех<анська> 109 в оренду земельну л|ляшку

1хгэ 662 (невитребуваний пай) д.,ш1 веденн'{ товарного с|льськогосподарського

виробництва ]. ."'"'" реформованого |{€|{ <.]1ебетсанський) на територ1|

.|1еб'язько! с1льсько! рад{ чугу!ъського району !арк|всько! област! за межами

населеного тункту площе}о з,2461' |ё, кадастровий номер

6325484500:02:001:0044, до моменту ощимання впасником ц|с] земельно!

д1лянки св|доцтва про право власност| на нер5'хоме майно, а:те не б!льтше н1:к на

державно! реесщац1! договору оренди._ 
3.3' 8йкону1ати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог статт1 96

3емельного кодексу !ща|тти.
4. (онтроль за виконанням розпоряджен1] { зали1даго за собото'

!0 рок!в.
3. Агроф|рма @1ебехсансько 1Ф8 зобов'язана:

3. | . }клас': и логов!р оренди на земельну д!лянку ]

державното адм|н|страш1сто.
3.2. ,{о користувантля земельно!о д|лянко|о

!1ер:пий засц.'ц|!ик головп

районно| дерясавно[ адм!п!страц!|

9уфвського райоттно:о

приступити п|спя

.к. вАРжш'!нов


