
|тугивськА РАйоннА дшРт(АвнА Адм|н|стРАщя

хАРк|всько| оБлАст|

Р оз п о Рядх(ш, ння

{уц|в

1ехп!чно!

!Ф -|'//,,| /{:с:-угг/я?а/
|1ро затвердя(еяня
документац!| !3 землеустро|о ц{одо

встаяовлен!|я мелс земельно! д|лянкп

"|{э 
2 (невитребуваний пай) в натур|

(ца м!сцевост!) для веденпя товар||ого
с1льськогосподарського виробни:!тва |з

земель рефорпловапого ксп
!м. ''.|[еп!на'' на тернтор!!
8еликобабчансько| с!льсько! Ради
9уц!вського райояу )(арк!всько!
област! за ме'камп ||аселеного пункт)'
для подаль||]ого наданця в оренду

1{ер1+онись статгями 6, 13 3акону 9кра'1ни <|{ро м[сцев| державн!

адм1н1стац!ь>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|{ро поряАок вид1ленття в

"!цр! цна м1сцевост!) земельних д1'тлянок власникам земельних васток (па!в)>>'

";;;"'; 22,25, 55 {акону !кра?ни <|[ро землеусщ!й), отаттями |1' 22' 9з

розд|лу { й"р""й,"' п''', &" 3емельно'о кодексу 9ща'1ни' поотанов6то

1<]й"Ёц м;";Ёт|в !кр{:ни вй 24.01.2000 }[э 119 ''|{ро затвщдження |[орядч

р"""щй1т д'.о!ор|в 'р"''д" 
."'","''| частки (пато)'', !казом |[резидента

9крайи в1д 0з.12'1999 !'{р 1529199 ''||ро нев|дкпадн| заходи щодо прискорен1{'{

реформування ащарного сектора екойом1ки'' та розтлянувтпч заявх а+1Ф].ум1
;з'рй" тов в[д 08.08.2014 про затвердження .'|'ехя1чдо1 доку\4ентац11 1з

земпеустрою щодо встановлен!{'{ ме)к земельно! д|лянки. }'{! 2 (невищеб1ъаний

пай) й натур1 (на м1оцевост1) для веден}{'{ товарного с1льськогосподарського

;;;;;";;; !. """"'" р"ф'р''''*''' ((|{ !м' '''|{ен!на'' на територ|!

8еликобабчансько] с1льсько1 рйи 9уц!вського райощ {арЁвсько| област| за

межами насепеного пункц для подаль1]]ого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1нну дочментат{!то |з землеу9щото щодо встановпен|ш{

'"'. ."'"'."'| д1лянки }{э 2 (невйщебуваний пай) в нацр| (на м|сшевост1) лля

*д",,' товарного с|льськогосподарського виробни:]тва 1з земель

р"}.|"''"''.' 
- 

к€|| !м. ''[ен].на" на територ|! 8еликобабчансько| с[льсько]

ради_'1уц!вського району {арк|всько! област| за мех(ами населеного пункту

д'б1 подаль|пого надан!1я в оренду.
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2- Аадати Ащоф1рм! ''3оря'' 1ФБ в оренду земельну д|лянку 1'[э 2
(невищебуваний лай) л;тя веден|{я товарного с1льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого (€|| 1м. ''.[{ен1на'' на територ1|
Беликобабчансько] сйьсько! ради чугутвського району )(арк1всько] област1 за
межами населеного пункту площе!о - 5 '9843 га, кадасровий номер
6325482000:02:000:0539, до моменту отриманн'1 власником ц1е] земельно|

д|.глянки св|доцтва про право власност! на нерухоме майно, але не б1льтпе н1хс на
10 рок|в.

3' Ащоф|рма ''3оря'' 108 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц!вськото районното

державното адм|н1сщап|ето.
3.2. [о користвання земельно|о д1лянко|о

державно| ресстрац|! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки земл9корисцвача в|дповтдно до вимог

статт! 96 3емельного кодексу укрыни.
4' 1{онщоль за виконанн'{м розпоряджен}{'1 пок]|асти на застпника

голови районно! державно| адм1н|сщац|| 8.[. 1(овальтук.

||ерпшпй заступник голови
районно| дерясавно! адм!н!страш!! вАР)!(в'!нов

пристпити п1сля


