
1т}тъ,!вськА РАйоннА дпРт(АвнА Адм1н|стРАц1я
хА}к!всько1 оБ.]!Аст!

РозпоРяд)кв,ння

|1ро затверд2кення

9уц!в

[ехн!чцо!
докумептац!! !з землеустропо, :цодо
всташов.,|ецпя метс земельпо! дйяпки
"\} 296 (невитребуваний пай) в натур!
(на м|сцевост|) для ведецпя товар|!ого
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформовапого ксп
!м. ".]|ен!на'' на т€ритор!!
Белшкобабчансько! с|льсько! р^д\|
![уц1'вського райопу &рк|всько!
област! за ме'.0!ми насе.}1еного !|ункту
для !|одаль|!]ого надан||я в орепду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону !кра'йи "|{ро м1сцев| дерлсавн[
адм|н[страц|':)>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни "|{ро порядок вид!лення в
нацр1 (на м|сцевоот|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)'',

статтями 22, 25, 55 3акону }кра!ни "|{ро землеустр|й'', статтями 17' 22' 9з

розд!]у х |{ерех|дних |1оложень 3емельного колексу }кра|ни, постановото
|{аб|негу й|н|сщ|в }кра'|ни в1д 24.0|.2000 )\! 119 "||ро затвердження порядку

реестрац!| Аоговор1в оренди земельнот частки (пато)'', }казом ||резидента
9кра!ни в|д 0з.12.1'999 лъ 1529199 "||ро нев1дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ[ки" та розгтлянувп.ти заяву Ароф1рми
"3оря" 1Ф8 вй 08'08.2014 1т|'с 308 про затверд)кення 1ехн|чно] докуиентац|! !з

землеусто!о щодо встановленв'1 меж земельно] д[лянки ]'[р 296
(невищебуваний пй) в натур1 (на м1сцевост|) для веден}{'{ товарного
о|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
|м. ".11ен!на'' на територ1! 8еликобабчансько| с|льсько| ради чуц!ъського
району 1арк1всько| област| за межами наседеного тункту д'!'1 подапь1пого
над.!ння в оренду:

1. 3атверлити 1ехн|нну доцментац[!о 1з землеусФо}о, щодо встановлент{'{
мех< земельно! д1.глянки },{! 296 (невищебуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост|) лля
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва [з земель

реформованого (€|| |м. "]|ен1на'' на територ1! Беликобабчансько] с!льсько]

раАи 9уцг!вського району [арк!всько| о6ласт| за мехс1ми населеного тункту
д'!ш1 подаль!пого надання в ор9нду.

лъ ?{':



2

2'Бадатп Ащоф[рм1 "3оря" 1Ф8 в оревду земельну д|лянку ф 296
(невищебуваний пай) лля ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого (€11 1м. "][ен1на'' на територ1?

8еликобабчансько1 с|льсько| раАи 9уц1вського району {арк1всько! област!
за ме)к!!ми наоеленого тцнкту площек) - 5 '6940 

га, кадастровий номер
б325482000:09:000:1368, до моменц оч)иман|{'{ власником ц|е| земельно!

д!лянки св|доцтва про щаво в.]1асност| на неРухоме майно, а.'!е не б|льп:е н|>к на

10 рок|в.
3. Ащоф1рма "3оря'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти догов!р оренди на земельну А|лянку з 1{уц!вськото районното

дер>кавното адм[н|сщш:|ело.
3'2. !о користвання земельно|о д|лянкою присцлити п|с,тя

дер>кавно| реестрац1! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов1дно до вимог

статт! 96 3емельного колексу !ща|ни.
4. 1{онщоль за виконан]{ям Розпорядхення пок]1асти на засц/пника

голови районн! державно! адм|н1сщац|т ковальчук в.г.

[1ерппий заступник головп
районпо! Аерясавно! адм|н!страц|1 вАРт{в|нов


