
1{угу!вськА РАйонцА двРжАв!{А Адм1н|стРАщя

хАРк1всько| оБлАст1

Р о зп оРяджв ння

9уц!в

1ехц|чно|

!& //,/! ё/::сэда:/-аг?ау

||ро затвердя(ення
документац|! !з землеустропо ш{о,шо

встановленця меяс зеплельно! д!лянки
)\! 5 (невитребуваншй пай) в натур1
(на м|сцевос#) для ведення товарного

"|',,"'*'''"',д'рського 
виробншптва !з

земель реформованого ксп
!м. ''.]|ен!на'' ца територ!!
8елпкобабчапсько! с!льсько| радп
9уц!вського райопу )(арк|всько!
област! за ме'ка}1и насе'пеного пуякту

для !|одаль||]ого надання в оренду

1(ерулонись отаттями 6, 13 3акону уща]ъи <<|!ро м[сцев| дерхсавн!

*'ьй]Ё1.;т", "''"."'" 5, 11, 1з 3акону }кра!ни <<|{ро порялок вид|ленвя в

йй1 с''' ';"ц"вост|) 
земельних А1лянй в:'асни*ам у"':]:* насток (па!в)>>'

;;#;; 22, 25, 55 6акону 9ща!ни <<[|ро земпеустр1й'' стат[ями 17' 22' 9з

позл!,ту )( ||ерех!дних |!оложень 3емельного кодексу }кра|ни' постаново!о

1;а;; й;#'ф }кра]ни вй 24 '0\ '2000 )х|о 119 ''|1ро зат-врдження |{орядку

,"й"!;т до-!ор|в 'ре"ли 
зе*ел'но| настки (пато)'" !казом |1резидента

'тф'"" ,;л 03.12.1999 м 1529199 ''|7ро нев!дкладн| заходи щодо прискорення

оефоомувагтня аграрного с.*'ора 
'ко"ом!ки'' 

та розглящвши заяву Ароф|рми
;зЁр]" 'тов в;д бв.ов.:0:+ про затвердження . 

техн|чнот доц"}'|ентац|! !з

землеустрок) щодо встановленй меж зем'ль"от д|;шнки '['[р 5 (невиребуваний

.1й1 Ё '!'-; (на м!сцевост!) для веденн'{ товарного с1л ьсько господарського

й;;;;# !'' 
_';;;;-;"ф"р"'''"''- (€|1 !м' '''1!ен!на'' на територ![

8еликобабчансько| с|льсько] рйи 1{уц!вського району *арк1воько| област| за

мех(ами населеного тункц д'''{ подаль1пого надання в оренду:

1' 3атверАити 1ехл!нну лочт:ентац1то [з земдеу'сщоч щодо встановлення

""* 
."'"'",Ё1: д;лянки },|о 5- (невйребуваний пай.1 в нат1р! (на м1сцевост1) лля

й,''' товарного с1льськогосподарського '"р'б:1ц'11 ]] ^, _'-т:::
.Б],"'"*'.' ' 

к€|1 1м' ''-|1ен|на'' на територ1! 8еликобабчанськот с1льсько1

!й!'фцт'."*'- району {арк|всько] област] за межами населеного пункту

д]1 1 подш1ь]]]ого надання в оренду'



2

2' Бадати Ащоф1рм1 "3оря'' 1Ф8 в оренду земельну д|лянку )х[э 5
(невищебуваний пай) для веден!{я товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|1 1м. ".1]ен1на'' на територ[!
8еликобабчансько| сйьсько! ради чуц1ъського району {арк|всько| обласй за
межами населеного пункц ппоще}о - 5'694\ га, кадасщовий номер
6325482000:02:000:0537, до моменц оримання власником ц|е1 земельно|
д!лянки св|доцтва пРо право власност| на нерухоме майно, але не б[льп:е н|х< на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма "3оря'' 1ФБ зобов'язана:
3 . 1 . 9к;тасти догов[р оренди на земельну л|лянку з !{уг$вськото районното

державно}о адм1н1страц1ею.
3.2. [о корисцвання земельно!о д|лянкото приступити

державно1 реесщацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача вйповйно до вимог

статт1 96 3емельного колексу !ща|ни.
4. !{онтроль 3а виконанням розпорядження пок.]1аоти на засцпника

голови районнот державно| адм1н|страц|! 8.[. (овальнук.

п]сля

вАРтш!нов
11ерлпий засц/пник голови
районно! дер:кавно1 адм!н!страц|!


