
РАйо[шА дшР}кАвнА Адм!н1стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст|

РозпоРяд)квння

9уц1в

[ехн|чно!

м г/,

||р' затверд)!{енця
документац!! 1з землеустро:о щодо
встановлення ме:к земельно! д1лянкш
}\! 3! (невитребуваний пай) в натр1
(на м!сцевост|) для ведення товар!!ого
с|льськогосподарського виробншштва !з
земель реформовацого !{€[1 1м. /[ен!на
на територ!! 8еликобабчансько!
с1льсько1 ради чугу|вського району
)(арк!всько! област! за ме)!(амц
!{аселеного пуц!(гу для подаль|||ого
надання в орецду

1{еру;оииоь статтями 6, 13 3акону 9кра!ни ''|!ро м|сцев! дертсавн!
адм!н|сщац||'', статтями 5' 11' 1з 3акону !кра!ни "|[ро порядок вид|лення в
нацр| (на м|сцевост!) земельн|тх д!лянок власникам земельних насток (па!в)",
статтями 22' 25' 55 3акону }кра!ни ''|1ро землеустр|й'', статтями \7,22,93 та
розд1лу { |!ерех!дних |1олохсень 3емельного кодексу укра!ъи, ,''"''"'''й
(аб1нету \4!н|стр1в !кра!ни в!д 24.0|.2000 Ф 119 "|1ро затверд)кення [{орядку
реесщац|! договор|в оренди земельно] частки (пахо)'', 9казом |1резидента
!кра!ни в|д 03.|2.1999 )'[р 1529/99 ''[{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення
реформувант:я аграрного сектора економ|ки'' та розглянувлли заяву €108
''Ащосв1т'' в\д 02.|0.20|4 }хгэ б/н'про затвердження [ехн1чно| док},}4ентац1| |з

землеустро1о щодо встановлення ме)к земельно| д|лянки )\! 31 (невищебуваний
пай) в нат1р| (на м1сцевост!) для веден11я товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€|] |м..11ен1на на територ1т
Ёеликобабчансько| с!льсько| ради чуцтвського району {арк1всько{ област1 за
ме)ками населеного ття{кту для под.ш!ь!пого наданн'! в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну документац|1о !з землеустро|о щодо встановлен!1'1
меж земельнот д|лянки ф 31 (невищебуваний лай) в нацр| (на м|сцевост1) дпя
веден1{'{ товарного с|льськогооподарського виробництва 1з земель

реформованого (€[1 |м.,]1ен1на на територ1| Беликобабчансько! с!льсько| ради
9уц'твського району харк|всько] област| за межами населеного пункту для
подальшого надан ня в оренду.

чугу!вськА



2. Ёадати €1Ф8 ''Ащосв|т'' в оренду земельну д|лянку }'[э 31

(невитребуваний пай) лля ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|| !м..]1ен|на на територ|!
Беликобабчансько] с[льсько! ради {уц!вського району {арк|всько! област| за
межами населеного пункту площек) 6'5678 га, кадастровий шомер
6]25482000:08:000:0342. до моменц отримання в.'1асникоч ц|с] земельно|

д|лянки св1доцтва про право впасност! на шерухоме майно, а.'1е не б|льлле н1ж на
10 рок1в.

3. €1Ф8 "Ащосв1т'' зобов'язане:
3.1. !к;тасти догов!р оренди на земельну д1лянку з 9уц|вськото районното

державно}о адм1н|сщац1с}о.
3.2. .{о корисцвання земельно}о д1лянко}о присцпити п1сля

дер)кавно1 ресстрац11 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорисцвача в1дпов!дно до вимог статт!

96 3емельного кодексу 9кра{ни.
4. 1{онтроль за виконан!1ям розпоряд)кення за[ип]а1о за собото.

!1ерп:пй засц:пн!|к голови
райопно| дерлсавно! адм!н!страц![


