
тгугу1вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм!н!стРАц!]я
хАРк|всько1 оБлАст|

РозпоРяджвння

х" |//

|1р' затверд).€ння
документац|! 1з землеустрохо ц{одо
вста|{овле!||!я ме2к земель|!о1 д!ля||ки
!\} 67 (невштребуваншй пай) в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товар||ого
с!льськогосподарського виробництва
д!лянка реформованого ксп
!м. ""!ен1на'' ||а територ1|
8еликобабча нсько] с!льсько| ради
9уц!'вського району )(арк|всько|
област1 за ме)ками населеного пуцкту
для подаль!||ого |!ада|||!я в оренду

1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <<|[ро м|сцев! державн!
адм1н|страц|}, статтями 5' 11' 13 3акону !кра!ни <|{ро порядок вид|лення в

натур! (на м|сцевост1) земельних д!.лянок власникам земельних насток (па|в)>>'

статтями 22, 25, 55 3акону 9кра!ни <[{ро землеустр|й)), статтями 17' 22' 93

розд1лу { |1ерех1дних |{олот<ень 3емельного колексу 9кра|ни' постаново!о
(аб|нету й!н|стр1в }кра!ни в1д 24.0\.2000 }! 119 ''|1ро затверд)кен1{,{ |1оряд(у

ресстрац[! договор|в оренди земельно| частки (пато)'', !казом |1резидента
9кра!ни в|д 03 '12'1999 !{р 1529199 ''|{ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|ки" та розглянувлпи заяву Ащоф[рми
''3оря'' 1ФБ в1д 08.08.2014 про затвердження ?ехн1чно] документац|| щодо
встановленн'1 ме>к земельно] д1лянки }'{! 67 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м|сцевост1) для ведення товарного с1льськогосподарського виробництва

реформованого (([] |м. '',г1ен|на'' на територ!| Беликобабчансько] с|льсько1

рали {уфвського району {арк|воько| област1 за межами населеного пункту
д'|ш1 подаль1шого надання в оренду:

!. 3атверАити [ехн!нну локументаш!то щодо всгановлення меж земельно]
д!пянки ]хгд 67 (невищебуваний пай) в натур| (на м|сцевост!) для ведення
товарного с|льськогосподарського виробництва'реформованого ксп
1м. ''.]1ен1на'' на територ|! Бедикобабчансько| с|льсько] рали т{уц!вського

району [арк|всько| област1 за ме}(ами населеного пункту для подапь1]]ого
надання в оренду.

2.11адати Агроф|рм[ ''3оря'' 1Ф8 в оренду земельну д|лянку }{э 67

{уц!в

[ехн!чпо!

(невищебуваний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського



2

виробництва реформованого |{€|[ 1м' '',т1ен1на'' на територ1! Белико6абчаноько]
с1льсько! раАи 9угу!вського району )(арк|всько! област|
за ме)ками населеното пункту площек) - |0,5664 га, кадасщовшй номер

6325482000:0 8:000:03 3 8 до моменту ощимання власником ц1е] земельно]

дйянки св|доцтва про право власност| на нер1томе майно, ате не б|льтпе н!ж на
|0 рок|в.

3. Ащоф1рма ''3оря'' 1Ф9 зо6ов'язана:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д1лянку з чуцтвсько!о районно}о

державно1о адм1н1страц1€то.
3 '2' [о корисцвання земельно1о д!;тянкото

державно! реестрац1] договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача вцпов1дно до вимог

с:атт! 96 3ечельного колексу !кра!ни.
4. 1{онщоль за виконанн'1м Розпоряд)кення покласти на заступника

голови районн! державно| адм|н|страц!! Б.[' 1{овальвук.

!1ерпппй заступ:|шк головш

райо:пппо! дерэкавно| адм|н!страц|1 вАР}квтнов

приступити п1сля


