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1(ерутонись статтями 6, 13 3акону }ща!ни <|{ро м|сцев! державн1
адм|н!ощац1{>, статтями 5, 11, 1з 3акону }ща!ни (про порядок видйення в
нацр[ (на м1сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних тасток (па'тв)>,

статтями 22, 25, 55 3акону }кра!ни <<||ро землеустр1й>>, статгями 17' 22' 9з

розд|:у )( ||ерех|дних |[оложень 3емельного кодексу }кра!'ни' постановок)
1{аб1нету й1н|сщ!в 9ща!ни ь|д 24 '0| .2000 3х[э 1 1 9 "|{ро затверд)кення ||орядч
рееотрац!| договор|в оренди земельно'[ настки (па:о)", 9казом |{резидеттта
}кра!ни в|д 0з.12.1999 ]'{у |529/99 "||ро нев[дкладн| заходи щодо прискорен1{.,{

реформування агРарного секгора економ1ки'' та розглячгвтши заяву Ащоф!рми
"3оря'' 1Ф8 вй 08.08.2014 про затвердя(ент!'{ 1ехн1чно] документац1| |з

землеусто}о щодо встановленття ме:к земельно| д1;тянки !т[э 4 (невищебуваний
пай) в нацр| (на м|сцевост[) д'']'{ ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва [з земель реформованого (€|{ |м. ".![ен|на" на територ1!
8еликобабчансько] с|льсько] ради чуц]ъського району )(арк1всько! о6ласт| за
мет(ами населеного тцнкт д]'{ под:}ль!пого над(1ння в оренду:

1. 3атвердити [ехн|нну документаш1ю !з землеусрото щодо встановлен|],{
меж земельно{ д|ттянки }.|э 4 (невищебуваний пай) в нфр| (на м!сцевост!) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва [з земель

реформовштого (€|{ !м. ".[|ен1на" на територ|| 8еликобабчансько1 с1льсько!

раАи 9уу!вського району {арк1всько] обдасй за межа}{и населеного пункц
д']1'{ под:}ль!]]ого надання в оренду.
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2. надати Агроф1рм1 "3оря" 1ФБ в оренду земельну д|лянку |т|о 4
(невитребуваний пай) для веденн'] товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1{€|] 1м. ''.!]ен|на" на територ1т
Беликобабчансько| с|льсько! ради чуц]ъського району харк|всько] област| за
ме)ками населеного пункц 11лощек) - 5'8632 га' кадасщовий номер
6325482000:02:000:0538, до моменц/ ощимання в.]]аоником ц1с] земельнот
дйянки св1доцтва про право власност[ на нерухоме майно' апе не б!льтпе ньк на
10 рок|в.

3. Ащоф1рма "3оря'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти логов!р оренли на ]емельщ д|лянц з 9уц}всько:о рйонно:о

державното адм1н1страц1его.
3.2. [о корисцвання ]емельною д!лянкою щиступити п!сля

державнот реестрац[1 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'я3ки землекорисцвача в|дпов1дно до вимог

с'татт| 96 3емельного колексу }щани.
4. 1{онроль за виконанн'{м розпорядження пок.]1асти на засчпника

голови районно| дерхсавно| адм!н|сщаш1| 8.[ . 1(оваль.ту<.

!1ерплий засцгпнпк голови
районно! дертсавно1 адм|н!страц|1 вАРя{в[нов


