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||ро затверд'{еппя

1{уц!в

1ехн|чно]
документац!! |з землеустропо шоАо
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РАйоннА двРт{АвнА Ад\,||н!стРАщя
хАРк!всько[ оБлАст!

РозпоРяд)квння
!{р {/ *

Бе.лпикобабчансько! с1льсько! рад!|
9уц|вського району [а рк|всько|
област| за мея(амш паселеного пункту
для подаль||]ого цадання в оренду

}(ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м!сцев1 державн!
адм|н1страц1!>, статтями 5' 11, 13 3акону }кра!ни <<||ро порядок вид!ленгтя в

нацр1 (на м!оцевост|) земельних д!лянок власникам земельних насток (па!в)>,

отаттями 22, 25, 55 3акону 9кра!ни к|1ро землеустр[й>, статтями |7,22' 9з

роздйу х |1ерех|дних |{оло:кень 3емельного кодексу украйи, постаново!о
(аб1нету й!н|сщ1в !кра!ни в1д 24.01.2000 1"{! 119 ''[{ро затвердження порядку

реесщаш1| договор[в оренди земельнот частки (па:о)'', !казом |1резидента

}ща|ни в!д 03.12.|999 ]'{у |529199 ''|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'{

реформування ащарного сектора економ1ки'' та розглянув:пи заяву Ащоф|рми
;3оря'' 1Фв вй 08.08.2014 про затвердження 1ехн!чно] докрпентац!! |з

землеусщо}о щодо встанов'!сн1ш{ ме}( земельно! д!лянки }''{! 8 (невиребуваний
пай) в натур1 (на м|сцевост|) дпя ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€|1 1м. "']1ен|на" на територ||

8еликобабчансько] с!пьсько] ради чугу]вського району )(арк|всько| област! за

ме)к:1ми населеного пункту д]1я подаль!цого надання в оренду;
1. 3атверАити 1ехн[нну лочментац|:о |з землеустою щодо встановлення

меж земельнот д|лянки ]т[р 8 (невиребуваний пай) в н}цр| (на м[сцевост|) д.гтя

ведення товарного сйьськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|! 1м. "]1ен|на" на терггор|! 8еликобабчансько! с1льсько]

ради чуц!ъського району )(арк|всько| област1 за ме)1(ами населеного тункту

д.]ш{ подаль|пого надання в оренду.
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2-Аадати Ащоф1рм| ''3оря'' 198 в оренду земельну д|лянку !т[о 8

(невитребуваний пай) д'!я веден1]'1 товарного с|льськогосподароького
виробництва 1з земель реформованого (€|! 1м. ''.]1ен!на'' на територ||
8еликобабчансько! с|льсько] ради чуцтвського району {арк1воько] област1 за

межами населеного гункту ппоцек) - 5,9564 та, кадасщовий номер
6325482000:02:000:053 5, до моменц отриманн'1 власником ц[с1 земельно|

д|лянки св1доцтва про право впасност1 на нерухоме майно, а:те не б1льтпе н!;к на

10 рок1в.
3. Ащоф|рма ''3оря'' тов зобов'язана:
3.1. }класти догов!р оренди на земепьну д1лянку з чуц!вською рйовною

дертсавного адм1н1срац|его.
3.2. \о кориотування земельнок) д1'''{нко{о

державно| реесщац|] договору оренди.
приступити п1с]1я

3.3.8иконувати обов'язки землекорисц,вача в1дпов1дно до вимог
статт! 96 3емельного коАексу }кра|ни.

4. 1(онщоль за виконанн'{м розпорядхенн'{ пок.]1асти на засцпника
гопови районно| дертсавно! адм1н|сщац1! Б.[ . 1{овальтук.

!1ер:пий заступнпк голови
райопно1 дертсавпо! адм!н!страц!! вАРж0,!нов


