
1птутвськА РАйош|А двРяив!{А А,щ/|1н|стРАщя

хАРк!всько| оБлАст|
Р о зп о Рядж в,ння

||ро затверд2!(ецця

9уц1'в

]ехц!чпо1
докумештац![ 1з землеустро:о щодо
встановлення мелс земельно| д|лянкп
.|!} 92 (невитребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробништва !з
земе.,|ь реформовапого ксп
!м. ''"т|ен|на'' ца терптор|1
8елпкобабчаясько| с!льсько1 рдди
9уц1вського району &рк!всько1
обдаст! за ме2ками насе.'|еного !|ункт)/
для подаль|цого надан||я в оренду

1(ерулояись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м!сшев1 державн!
адм!н]сщац!}, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни (про порядок вид1лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону !кра!ни <<|[ро землеустр1й>>, статтями 11' 22' 9з

розд!ту { [!ерех1дних |1оложень 3емельного кодексу !кра!гги' постаново}о

1(аб|нету й1н!стр1в }ща!ни ъА 24-01.2000 )\! 1 19 "|{ро затверд}(енн'1 |{орядку

реесрац!! договор|в оренди земе',1ьно! частки (пато)'', }казом президента
!ща!ни в[д 0з.|2.|999 ]'[р |529199 ''|{ро нев|дкладн| заходи щодо приокорен|1я

реформування аграрного сектора економ1ки'' та розглянувтши заяву Ащоф!рми
"3оря" 1Ф8 в[д 08.08.2014 про затвердт{енн'{ 1ехн|чно] док1'ментац!! |з

земпеустро|о щодо вст!!нов.,1енгтя меж земельно| д1лянки 1т[о 92 (невищебуваний
пай) в нат1р| (на м1сцевоот1) д.,1я ведення товарного о1льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого (€|1 |м. ''.}]ен|на'' на територ|!
8еликобабчаттсько! о|льсько] ради чуц!ъського району )(арк!воько] обласЁ за
межами населеного пункц д|я подаль1пого наданн.'{ в оренду:

1. 3атверАити 1ехн1.{ну доцментац|ло |з землеустрото щодо встановлен!'1
ме:к земельно] д|лянки .}ч[р 92 (невищебуваний пай) в нацр| (на м1сцевост1) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|| [м. ''.1|ен1на'' на територ1! Беликобабчаноько] с!льсько]

ради чуцтвоького району {арк1всько] област| за межами населеного пункц
д',1'1 подаль|пого наданн-я в оренду.
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2-Аадати Ащоф[рм| "3оря" 1Ф8 в оренду земельну д1лянку )х[э 92
(невищебуваний пай) для ведент{'1 товаршого с!льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого (€11 1м. ".[1ен|на'' на територ[|
Беликобабчансько] с1льсько| Ради чугутвського району |,арк|всько! област! за
ме}(ами населеного пункту площе!о - 7,8987 та, кадаощовий номер
6325482000:09:000:1364 до моменту отримання власником ц|е] земельно|
д1лянки свйоцтва про право впасност1 на нер1т<оме майно, але не б|льтше н}к на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма "3оря'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1' 9клтасти догов|р оренди на земельну д1лянку з 9уц!вськото рйонното

державното адм[н[страп|ето.
3 '2 ' [о корисцван|{'{ земельно|о д|.[янко1о

дер>кавно! ресстрац1! договору оретци.
присцпити п1с']б{

3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в!дпов|дно до вимог
статт! 96 3емельного кодексу украт!и.

4. (онщоль за виконан|]'|м розпоряд)кення покласти на засц/пника
голови районно| дерясавно| адм|н1срац|! 8.[ . 1{ова:гьнук.

!1ерп:ий заступпшк головц
райопно1 д€р'кавно| адм!н|страц1! .к. вАР)|ш[нов


