
|{угу1вськА

11ро затверджен!|я
документац!т !з землеустропо щодо
встацовлення ме:к земельно! д!лянкп
,\! 55 (невитребуваний пай) в нацр!
(па м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського впробништва |з

земель реформованого ксп
!пл. ''.]1еп!на'| на територ|!
8еликобабчацсько! с1льсько| ради
9уц|вського району [арк!всько!
област! за мел(ами населеного пуцкту
для [|одаль!шого надання в орецду

РАйоннА двРжАвнА Адм|н|стРАщя

хАРк|всько| оБлАст!
Р озп оРяджш н ня

{уц!в

[ехн1чно|

хр ?1/-

(ерулонись статтями 6, 13 3акону !ща!ни <|{ро м!оцев[ дерхавн|
адм!н1стац1}>, отаттями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни <<||ро порядок вид!лення в

нацр[ (на м|сцевоот|) земельних д|пянок в;тасникам земельних яасток (па|в)>,

статтями 22, ?5, 55 3акону !кра|ни (про землеусщ!й), статгями 17' 22' 9з

розд|лу { |1ерех|дних |{олох<ень 3емельного кодексу !ща!ни' постаново!о

!{аб|нету й|н|стр[в 9кра]ни в1д 24.0| '2000 !т[э 119 ''|{ро затвердження |{орялку

реесщац|| договор1в оренди земельно| настки (пато)'', 9казом |[резидента

9кршни в|д 0з '12'1999 !'{р |529199 ''|!ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорен1'{

р"ф'р"у'*'тя аграрного сектора економ!ки" та розгттянувши заяву Ащоф1рми
;3оря" 1Ф8 вй 08.08'2014 про затверд|(ення 1ехн|чно! докщлентац|| 1з

землеустро1о щодо встановленття мех< земельно] дйянки )"1! 55 (невищебуваний
пай) в нат1р| (на м|сцевост|) д',1я ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформовшлого (€|1 1м. ''.)1ен|на'' на територ!|

Беликобабчансько| о!льсько] ради 9уту!вського району {арк!всько] област! за
межами наоеленого тункту д.]1я подапь]]]ого надан}{'1 в оренду:

1' 3атверл:тти 1ехл1яну локуиетлтац|о |з землеустро}о щодо встановдення
ме:к земельно] д1тлянки ]ч|р 55 (невищебуваний пай) в }1ацр| (на м1сшевост1) л,пя

ведення товарного с1льськогосподарського виробттитцва |з земель

реформованого 1(€11 1м. ''.[1ен1на'' на територ1] 8епикобабчансько! с|льсько|

ради чуц!ъського району 8арк1всько! област| за меж:|ми населеного щ/нкту
д]1'{ под:}пь!!]ого надання в оренду.
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2. |7адати Ащоф|рм1 "3оря" 1Ф8 в оренду земельну д[лянку }т[о 55
(невитребуваний пай) дття веденття товарного с1льськогосподароького
виробництва [з земель реформованого (€[1 1м. ''.1]ен1на'' на територ1!
8еликобабчансько| с|льсько! ради 9уц|вського району [арк1всько] област| за
мФ!{!|]!{и населеного пункту площек) - 5 '6943 га' кадасщовий номер
6325482000:08:000:03 41' до моменц ощиманн'{ власником ц|с! земельно!
д1лянки св1доцтва про пРаво власност! на нерР(оме майно' але не б|льп.те н1ж на
|0 рок|в.

3. Ароф!рма ''3оря" 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|ттянку з }{уц:вською районно:о

дер>кавното адм1н1страц!ето.
з-2- до корист}ъання земельнок) д!.[янко|о

дерх<азно| реестрац1| договору оренди.
приотупити п1сля

3.3.8иконувати обов'язки землекористРача в1дпов|дно до вимог
статт| 96 земельного кодексу }крани.

4. 1(онщоль за виконанням розпорядженн'{ пок.]тасти на засч/пника
голови районно| державно! адм1н|сщац!| Б.[. 1(овальнук.

[1ерпшпй заступник головп
районно! дертсавно1 адм|ш!страц!! 1нов


