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хАРк|всько! оБлАст1

Р о зпоРядж шнн я

9угу!в

[ехн1чно!

х, //г

"ц|1ро затверд)кення
документац1! !з землеустро:о ш{одо

встановлепня меяс земельно! д!лянки

'\!8! (невитребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва !з

земе.,|ь реформованого ксп
!м. ''/|ев1на'' на територ||
Белпкобабчансько! с!льсько! радц
9уц1вського району )(арк|всько!
област1 за межамп !|аселеного пункту
для !|одаль|цого надання в орецду

(еруловись статтями 6, 13 3акону !ща|ни <|{ро м|оцев1 дерт<авн1

адм|н1сщац|]>>, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни <<|!ро порядок видйення в

нацр! (на м!сцевост|) земельних д!лянок власникам земельних часток (патв))'

"'^Б"'й 
22, 25, 55 3акону 9кра';ни <<||ро землеустр|й>>, статтями |7' 22' 93

розд|лу )( |1ерех[дних |{олох<ень 3емельного кодексу !кра!'ни, постанов91о

!(аб1нЁту й1н[сщ!в !кра'йи в|д 24 .01 .2000 1!! 1 1 9 ''11ро затвердження порядку

р"""щ'ц1т дого;ор|в оренди земельно| частки (па'!о)'', 9казом |{резидента

!крайи в1д 03 '12.1999 !'{р \529199 ''|1ро нев1дкладн| заходи щодо прискоРення

р"ф'р*у''''* ащарного сектора економ|ки" та розглянувтпи заяву Ащоф1рми
;зй!' -тов 

,;{ бв.ов.аот+ ,,р' ,'',"рА*",ня 1ехн|чно] документац|! |з

землеусщок) щодо встанов.]1ення метс земельно] д[лянки ]ч[р 81 (невищебуваний

пай) в нат1р[ (на м|оцевост|) для веденн'| товарного с!льськогосподарського

''р'б''"ц''] |з земел" реформоваяого (€|1 |м' "'1[ен|на" на територ|1

8йикобабчансько! с1льоько1 рали {уц!вського району {арк!всько| област| за

межами наоеленого щ.нкц д|я подаль1]]ого надання в оренду:

1. 3атверАити [ехн|нну документац!то |з землеустрото щодо встановлення

меж зе'ельно!' д|лянки .}'[р 8! (невищебуваний лай) в патур| (на м|спевост|) для

ведення товарного с!льськогооподарського виробництва 1з земель

рфор*овано.о 
_ 

к€!! |м. ".11ен[на'' на терггор1| 8еликобабчансько! с|пьсько|

ради 9уту!вського рйону {арк|всько| област| за мея(ами населеного пункч'

для под:1ль!цого надан!б{ в оренду.
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2. Аадати Ащоф1рм1 ''зоря'' тов в оренду земельну д|лянку }т[о 81
(невищебуваний лай') дття ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого 1(€|{ |м. '',т1ен|на'' на територ;]
Беликобабчанськот с[льсько| ради 9уц!вського району харк[всько! област! за
межами населеного пункту площе|о - 6'6570 га' кадасровий номер
6325482000:09:000;1365, до момент ощимання власником ц|с] земельно1
д!лянки св[доцтва про право власност1 на нерухоме майно, а.лге не б1льтше н1ж на
10 рок!в.

3. Ащоф1рма ''3оря'' 108 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д|ттянку з 9уц!вською районното

державното адм!н|страц|е:о.
3.2. [о користуван|{,{ земельно!о д!лянко}о

державнот реестрац[| договору оренди.
прист}.пити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекоРисц/вача в|дпов|дно до вимог
статт| 96 3емельного колексу }ща|ни.

4. (онщоль за викон::н|{ям розпорядження пок.]1асти на засцпника
голови районно| державно| адм!н|срац|! 8'[' 1{овальнук.

!1ерплшй заступпцк голови
районно[ дертсавно! адм!н|страц|! вАРжш1нов


