
чугутвськА РАйоннА дшР1ъвнА Адп{!н|стРАщя

хАРк|вськот оБлАст1

РозпоРядх(шння

{уц!в

[ехн!чно!

!{, ,1з

|1ро затверд)к€ння
документац!! !з землеустропо шоАо
встаповленпя меж земельно1 д!лянки
)\} 7 1невитребуваний пай) в вацр!
(на м!сцевост!) для ведення товарцого
с!льськогосподарського виробништва !э

земель реформованого ксп
!м. ''.1|ен!ца'' па терцтор[|
Бе.лпикобабчацсько1 с|льсько! радп
9уц1вського району [арк!всько1
област! за ме?{с!ми насе.,!еного пупкту
для подаль|!!ого цадан1|я в оренду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м!сцев[ державн1

ад';н;фац;ь', статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!:ни <<|1ро порялок видйення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>'

"'^#"'й 
22,25, 55 1акону !кра!ни <|1ро землеусщ|й>>, статгями |7' 22' 93

розд!лу { |1ерех|дних |{олохсень 3емельного кодекоу уща]ъи' постанов9!о

1с'о1"ф й1н1ср[в !ща|ни в|д 24.01.2000 !т{э 119 ''|1ро затвщАження |1оряАку

р"""р'!1] договор|в 'р"'д, ."'"',н'! частки (пато)'', ){'казом |{резидента

1{'щйи 
"|д 

03.|2-|999 ]'|р 1529799 ''|{ро нев|дкладн| заходи щодо приокорен|{'{

р"ф'р'у",'*' ащарного сектора економ|ки'' та розглянувтпи заяву Ащоф!рми
;зЁр!" 'тов 

'й бв.ов.аот+ про затвердх{ення. 1ехн1чно| докуметттац|] 1з

землеусщо|о щодо вотанов.,!ення меж земельно! д|лянки. ф 7 (невищебуваний

пй) в нацр! (на м|сцевост|) д.]б{ веден!{'{ товарного с1льськогосподарського

"й|ь"','"Ё 1з земе,ь р"ф'р'''*'.' (€|1 !м' "'11ен!на'' на територ|!

8еликобабчансько1 с|льсько] ради чугу!ъського району )(арк|всько] обпаот1 за

мехами населеного тункц д,1я подаль1цого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну лоцътентац1го |з землеусщо|о щодо вст'|новлен|#1

""* ,"'"',"'] д|.ттянки ]'|ч 7 (невитребуваний пай) в нацр1 (на м[сцевост|) лля

ведення товФного с1льоькогосподарського виробництва |з земель

р"6'р'',*'- 
^ 

к€|1 !м. '',т1ен|на'' на територ|! 8еликобабчансько] с!льоько']

рали 9уц|вського району )(арк|всько| област| 3а мея(ами населеного п}'нкту

д]1я подаль1пого надання в оренду.



2

2. Аадати Ащоф1рм1 ''3оря'' 1Ф8 в оренду земельну д|лянку }'[э 7

(невищебуваний лай) л;я веденн'{ товарного с!льськогосподарського
виробництва [з реформованого ксп |м. ''.]1ен!на" на територ[!
8еликобабчансько] с|льсько! ради чуц|вського району |арк|всько! облаот1 за
межами населеного щ.нкц площею - 5,8125 га, кадастровий номер
6325482000:02:000:0536, до моменц ощимання власником ц!е] земельно]

д!пянки св|доцтва про право власност! на нер1хоме майно, але не б|ль:пе н|}( на
10 рок|в.

3. Ащоф!рма ''3оря'' 1ФБ зобов'язана:
3.1 . }класти догов|р оренди на земельну д|:тянку з !1уц!вськото районното

державното адм1н1сщац|его.
3.2'[о корисцванн'1 земельно1о д1:1;{нко}о

державно! рессщац1| договору оренди.
присцпити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекористувача вцпов1дно до вимог
стат': | 96 3емельного колексу 9щани.

4. 1(онтроль за виконанням розпоряд]кення пок.]1асти на засц/пника
голови районно! державно| адм1н|страц|! 8.[ . 1(овальн1к.

[1ерпппй заступник головц
районцо! деря(авно! адм!н!страц|1 вАРтш'1нов


