
1гугу[вськА РАйоннА двРяивнА Адм!н!стРАщя
хАРк!всько1 оБлАст|

РозпоРяд)квння

чуц!ъ х" 7'7/
|!ро за тве рд)!{е}! н я [ехпп|чно1
дочгмег:тац1! |з землеустропо щодо
встановле!{||я мепс земельно! д1ля;гки
!\} 65 1невштребуваншй пай) в нацр!
(на м!сцевост|) для ведецня товарпого
с1льськогосподарського виробництва
д!лянка реформова:гого ксп
!м. ''"т1епп1:па'' [!а територ|!
['ел [| кооа бча н сько| с!льсько1 рад]|
9уц|вського району )(арк!всько!
област! за ме)ками населеного [ункту
для подаль[цого !|адання в оренду

!{ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <[1ро м!сцев1 державн[
адм|н1сщац1|>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <|!ро порядок вид|лення в
нацр| (на м1сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних тасток (па!в)>>,
статтями 22' 25, 55 3акону }кра!ни <<|1ро землеустр!й)' статтями \7,22, 9з
розд|лу [ |{ерех1дних |]ололсень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановото
1{аб1нету й!н1стр1в }кра|ни в|д 24.0|.2000 Ф 119 ''|1ро затвердження порядку
рессщац1! договор1в оренди 3емельно| частки (пато)'', !казом !1резидента
!кра|ни в1д 0з.12.|999 !'{р 1529199 ''|{ро нев|дкладн1 заходи щодо лрискоренн'{
реформуванлтя ащарного сектора економ1ки'' та розглящгвтпи заяву Агроф|рми
''3оря" 1Ф8 в!д 08.08.2014 про затвердхен1'1 1ехн1чно] документац|! щодо
встановлення ме;к земельно! д|лянки !тго 65 (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товаРного с[льськогосподарського виробництва
реформованого (€[| 1м. ''-|!ен1на'' на тертттор1| Беликобабчансько] с!льсько]
ради чугутвського району {арк[всько| област! за межами насе.]1еного пункц,/
для подаль1]]ого на;{ання в оренду:

|. 3а : верАити 1ехн|нну локумен гаш!:о щодо встановленгш меж земельно]
д1лянки ф 65 (невитребуваний пай) в нат}?! (на м!сцевост|) для веден1'{
товарного с|льськогосподарського виробництва реформованого ксг|
|м. ''.|]ен1на'' на територ!| Беликобабчанськот с!льсько! рали 9угу!вського
району )(арк1всько! област[ за межами населеного пункту для пода.]1ь11|ого
надання в оренду'

2. Аадати Агроф|рм1 ''3оря'' 1ФБ в оренду земельну д1лянку !$э 65
(невитребуваний пай) д,тя ведення товарного с!льськогослодарського



виробництва реформованого 1{(|] !м. ',-||ен!на'' на територ!| Беликобабчансько]
с!льсько| ради 9угу!вського району {арк1всько| област1

т- ме)1(ами населеного пункту площек) - |0,5664 га, кадасфовий номер
6325482000:08:000:03 3 9 до моменту отриман}{'1 власником ц|с| земельно!
д1лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б1льтше н[эк на
10 рок1в.

3. Ащоф1рма ''3оря,' 1ФБ зобов,язана:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну л|лянку з чугу]всько1о районно1о

державно:о адм!н1страц!с;о.

3.3.Биконувати обов,язки землекористувача в!дпов!дно
стат'] ! 96 3емельного колексу !кра|ни.

до вимог

4. 1(онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно| державно| адм!н1срац|? Б.[. 1{овальнук.

3.2' !о користування земельно1о д1лянкото
дерхавно| ресстрац1{ договору оренди.

[!ерлший засц/пник голови
районно1 дер:кав;по! адм|п!страц1!

присцпити п]сля

вАР)|{в!нов


