
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк!вськот оБлАст|

РозпоРяджвння

// гср/пэхуу272;1у 9уц!в

?ехн!чно!||ро затвердженця
доь7ментац!! 1з землеустропо шподо
встановлец|{я ме::с земельно! д!лянкп
!\! 35 (певитребуваншй пай) в патур|
(на м!сцевост1) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
земоть реформованого |(€!1 |м. "т[ен!нана терптор!! Белшкобабчансько!
с!льсько! рапи 9уц!вського району
{,арк|всько! област| за ме'ками
населе|!ого пункту для подаль|шого
надання в орешду

1{еру:онись статтями 6' 13 3акону 9кра!ни ''|1ро м1сцев| дерэкавн!
адм1н!страц1|'', статтями 5, 11, 1з 3акону }кра!ни ''про порядок вид!лення в
натур1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних тасток (па!в)",
статтями 22' 25' 55 3акону }кра1ни ''|{ро землеустр!й'', статгями \7,22,93 та
розд1лу {, |1ерех1дних ||оложень 3емепьного кодексу укра!ъи, постановою
1(аб|нету \4!н|стр1в !кра!ни в1д 24.0|.2000 !тгэ 119 "|{ро затвердження [1орядку
реесщац!| договор|в оренди земельно] частки (пато)'', !казом |1резидента
)|'кра!ни в!д 0з '12.1999 ф 1529799 ''|1ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення
реформування афарного сектора економ1ки'' та розглянувгши заяву €|ФБ
"Ащосв1т'' в]д 02.|0'2014 }хго б/н про затверд)кенн'{ ?ехн[чно] докщлентац!1 !з
землеусщо1о щодо встановлення меж земельно! д!лянки ){э 35 (невитребуваний
пай) в нат1р1 (н4 м|сцевост|) для ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€[{ |м..]1ен!на на територ|!
8еликобабчансько] с|льсько] ради 9уц!вського району !арк|всько] област| за
ме)к;!ми населеного пункц д]!'{ под.ш1ь1шого надання в оренду:

1. 3атвердити |ехн|нну доцментац|то |з землеустро1о щодо встановлен!'{
меж земельно! д!лянки.}[р 35 (невитребуваний пай) в на11р| (на м|сцевост1) для
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель
реформованого 1{6[! !м. .|]ен|на на територ|| 8еликобабчансько| с|льсько? ради
9уфвоького району {арк1воько| област1 за ме)ками населеного пункту для
подаль1цого надання в оренду.
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2. }{адати €[Ф8 "Ащосв|т'' в оренду земельну д|.ттянку .}:гс 35
(невитребуваний пай) для ведення товарвого с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|! |м..[1ен|на на територ|!
8еликобабчансько! с|льсько| ради чугу]вського району {арк1всько| област] за
межами населеного тункту площето 5,6006 га, кадастровшй номер
6325482000:08:000:0343' до моменту отримання вдасником ц|с] земельно|

д]лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, ате не б|льлде н|ж на
10 рок|в.

3. €1Ф8 "Ащосв|т'' зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|;тянку з 9уц!вськото районното

державноло адм|н1страц1ето.
3.2..{окористрангш 3емельнок) д!,'|янко}о приступити л!сля

дер>кавно| реесщац1| договору оренди.
3.3. 8иконуваги обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог статт|

96 3емельного кодекоу укра]'ни.
4. 1{онщоль за викон:1н1{'1м розпоряд}(енн'{ запи!:|а1о за собото.

[|ерп:пй засц/пнпк голови
районно! деря(авно1 адм1н!страц!! вАРтштнов


