
1гугу|вськА РАйоннА двРя{АвнА Адм|н|стРАщя

хАРк|всько! оБлАст!
РозпоРяджшння

9уц1ъ х" ?#
!|ро затверд)кен[[я [ехн1чно|
документац1! !з землеустропо щодо
встановле[|ня ме:к земельно! д|лянки
"Ф9.0! 1невитребуваншй пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарцого
с!льськогосподарського виробништва !з
земель
!м.

реформованого ксп
''"||ен!на'' на територ|!

8елпкобабчансько| с!льсько1 радц
{уц!'вського району харк|всько1
област1 за ме)!{ами населеного пуцкту
для подаль[цого надан||я в оре||ду

|{ер1'тонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <||ро м!сцев1 дерт<авн!
адм1н!страц1!>, статтями 5' ]1, 13 3акону !кра1ни <<|{ро порядок вид!лення в
натур1 (на м1сцевост!) земельних д!лянок власникам земельних васток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни (про землеустр!й)>' статтями 17' 22,9з
розд|лу { |1ерех1дних |]оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постановою
1{аб!нету 1\4|н|стр1в !кра|ни в|д 24.0\.2000 }'{э | 19 ''||ро затвердження [{орядку
реестрац|| договор[в оренди земельно] частки (пало)'', !казом 11резидента
}кра'йи в1д 0з'\2'\999 л! 1529/99 ''|[ро нев|дкладн| заходи щодо прискоренн'1

реформування аграрного сектора економ|ки" та розглянувтли заяву Ащоф1рми
''3оря'' 1ФБ в!д 08.08.2014 про затвердження 1ехн1чно] документац1] щодо
встановлення меж земедьно] д|лянки ,|[о 9.01 (невиребуваний лай) в натур|
(на м!сцевост[) для ведення товарного с1льськогосподарсъкого виробництва |з
земель реформованого 1{€[{ |м. "-!]ен|на'' на територ|! 8еликобабчансько|
с|дьсько| ради 9уц|вського району )(арк|всько! област1 за ме)ками населеного
пункту для пода.'1ь1]]ого надання в оренду:

!. 3атверлити [ехн!нну локументаш!ю щодо встановлення ме;с земельно1
д|.пянки -|хгэ 9.01 (невитребуваний пай) в нат1р! (на м|сцевост|) для ведення
товарного с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого 1{€|{

''}[ен!на'' на територ!| 8еликобабчансько| с1льсько1 ради 9угу!вського
району )(арк!всько] област! за мехами населеного пункту д.]ш1 подаль1]]ого
надання в оренду.

2. надати Ащоф1рм1 ''3оря'' 1ФБ в ор9нду земельщ. д1лянку ф 9.01
(невитребуваний пай) для ведення товарного с[льськогосподарського



виробництва |з земель реформованого (€|{ |м. ''.][ен|на'' на територ||
8еликобабчансько] с!льсько1 ради чугу]ъського району [арк!всько| област|
за межами населеного пункту площето - 3 '5693 га' кадастровий номер
6325482000:02:000:0534, до моменту отриманн'{ власником ц|с| земельно|
д1лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б1ль:пе н!т< на
|0 рок!в.

3. Ащоф|рма "3оря'' 1Ф8 зобов'язана:
з.1. укласти догов|р оренди на земельну л1лянку з 9уц1всько1о райог{но}о

дер)кавною адм1н!страц1с!о.
3.2. [о користРання земельно1о д!лянкото приступити

дерх<авно| ресстрац1; договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов|дно до вимог

статт; 9б 3емельного колексу }кра|ни.
4. контроль за виконан!{'{м розпоряд}(енн'1 пок.'1асти на засцпника

голови районн! дер}(авно| адм;н|страц1! 1(овальнук Б.[.

!1ер:ший засц/пнцк голови
районно! дер:кавно! адм!н!страц!|

п1сля


