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РозпоРяджш,ння

9уц!в лъ ,7/
|1ро 3атверд2|(ення [ехн!чно1
документац!! 1з землеустро:о щодо
встановлення ме:к земельпо! д1лянки
}\! 605 (невптребуваний пай,; в натур!
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого |{€|1 !м. 

"11ен!наца територ!! Белпкобабчансько!
с1льсько| ралп 9уц|вського району
)(арк|всько1 област! за ме)ками
населе||ого пу|!кту для ||одаль|цого
надання в оренду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра1ни "|{ро м1сцев[ державн1
адм!н1страц1|", статтями 5, 11, 13 3акону 1/кра!ни ''|1ро порядок вид|леш;я в
нацр! (на м1сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних яасток (па'й)'',
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни "|[ро землеусщ1й'', статтями 17' 22,93 та
розд|лу { |[ерех1дних полохень 3емельного кодекоу укра]ъи, постановог1':
(аб!нету й!н!сщ1в 9кра!ни в1д 24.01-2о00 }:го 119 "|{ро затверд)кення 11орядку
реесщац|| договор|в оренди земепьно] чаотки (пато)'', 9казом |1резидента
9кра|ни в1д оз'12.1999 !'{р 1529199 "|!ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'{
реформування аграрного сектора економ|ки" та розглянувтпи заяву €1ФБ
''Ащосв|т" втд 02'10.2014 !х[е б/н про затвердх(ен!'1 1ехн|чно] документац!| !з
землеустро1о щодо встановленн'| ме)к земельно| д!лянки ф 605
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост!) для веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого (€|] |м. ,т1ен1на
на територ|! 8еликобабчансько| с1льсько| ради 9уц|вського району {арк1всько!
област1 за ме>ками населеного пункту д.]1'1 пода''1ь!!]ого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну дот9тиентац|то !з землеусщото щодо встановлен1'{
меж земельно? д|лянки ш9 605 (невитребуваний пай) в натур1 (на м|сцевост1) дпя
веденн-'{ товарного сиьськогосподарського виробництва |з земель
реформованого (€|{ |м. -|]ен|на на територ|! Беликобабчансько! с|льоько! ради
9уг!вського району {,арк|вськот обпаст1 за межами населеного пункц для
подалъ1пого надання в оренду.
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2.Аадати €1Ф8 ''Ащосв1т'' в оренду земельну д1лянку !\! 605
(невитребуваний пай) для ведення товарг{ого с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|| 1м. -[ен1на на територ||
8еликобабчансько] с1льсько| ради чугутвського району )(арк|всько! област| за
межами населеного пункту площе1о 8'9998 га, кадастровий номер
6325482000:08:000:0344, до моменц ощиманн'1 впасником ц!с! земельво|

д1лянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б1льпте н1ж на
10 рок!в.

3. (1Ф8 "Ащосв|т'' зобов'язане:
3.1. 9кттасти догов|р оренди на земельну л|лянку з 9уц!вською райояною

дерхавното адм|н|сщаш1сто.
3.2. !о користування земельно1о д|лянкото

державно| ресстрац11 договору оренди.
приступити п1сля

3.3. 8иконувати обов'язки зет{]1екориствача в|дпов!дно до вимог статт!
96 3емельного кодексу !кра1ни.

4. 1{онтроль за виконанням розцоряд)кення за',1и!]!а1о за собото.

|1ерплий заступпцк голови
районно1 дерясавно! адм!н!страц!! .к.вАРтшнов


