
(штуьськА РАйоннА дшР{ивнА Адм1н|стРАщя
хАРк|всько[ оБ..,|Аст!

РозпоРяджшння

!1ро затвердя(ення

9уц!в

1ехн!чпо!

|$ 7';?

документац!! !з землеустро:о шоАо
встановлепня меяс земельпо! д!лянки
)\} 306 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сшевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробництва !з

земель реформовашого ксп
|м. ''./[ен|на'' ||а територ!!
Ботикобабчацсько1 с|льсько! радц
чуцтвського району }арк!всько|
област! за межамп населе||ого пункту
для подаль|цого яадапня в оренду

(ер1понись статтями 6, 13 3акону }кра!ни "|!ро м|сцев| державн!
адм1н|сщац|!'', статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни "|{ро порядок вид!ленг:я в

нацр1 (1а м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних часток (па!ъ)'',

"''й"" 22,25, 55 3акону 9кра!ни <|1ро землеустр|й), статгями 17,22' 93

розд|лу { |[ерех!дних |{оло:кень 3емельного колексу 9ща!ни, постаново1о

&б[нету \41н1сщ[в 9кра]ни в1д 24.0\ '2000 }т|о 119 ''|1ро затверАження |{орялк}

рессщац[! договор|в оренди земельнот наотки (пшо)'', 9казом |{резидента

}ща|ни в1д 03.|?.1999 !'{р 1529/99 "|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискоренн'{

р"ф'р.,у,*,* аграрного сектора економ|ки" та розглянувп]и заяву Ащоф1рми
;'з'р"" 'тов 

в;д бв.ов.эот+ про затверд)кен|ш{ 1ехн1чно| докуметттац1| |з

зе1}1',1еусщо|о щодо встановлення ме}{ земельно| д|лянки ]'[р 3 06

(невитребуваний пай) в нацр1 (на м|сцевоот1) для веден|1я товарного

с|льоькогосподарського виробництва |з земель реформованого
1{€|1 1м. ".}{ен|на" на територ|! 8еликобабчансько| с|льсько1 ради 9уц|вського

району {арк!всько] област| за межами населеного ггу]кц д.}!я под{1пь|пого

наданн'{ в оренду:
1. 3атверл:лти 1ехя|яну лочментац|то 1з землеусфо:о щодо встановлення

мехс земельно! д1тлянки }{э 306 (невищеб1ъаний пай) в натур! (на м1сцевоот|) дття

ведення товарного с!льськогосподарського виробництва |з земель

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

ради чуц]вського району {арк!всько; област! за меж!!ми населеного тгг{кту

д]ш{ пода]!ь!]]ого нада]{н'1 в оренду.



2

2-Аадати Ащоф1рм1 ''3оря'' |Ф8 в оренду земельну д1лянку !'[о 306
(невитребуваний пай) для веден!{'] товарного с|льськогосподарського
виробництва 1з земель реформованого (€11 1м. ''.[{ен1на" на територ|!
Беликобабчансько! с[льсько| ради 9угу!вського району )(арк1всько| област! за
межами населеного щ/нкт площе|о - 7'|251 га' кадасщовий номер
6325482000:09:000:1366, до момегц ощимання власником ц|е| земельно1

д1лянки св1доцтва про право власноот| на нер)'хоме майно, але не б|льтше н[х< на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма "3оря'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти догов!р оренди па земельну л[лянку з 9уту1вськото районпого

державно}о адм1н1страц1е1о.
3.2. [о користуванн'1 земельно1о д1лянкото приоцпити

державно| ресстрацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в!дпов!дно до вимог

статт! 96 3емельного колексу !ща|ни.
4. 1(онроль за виконанням розпорядження пок.'1асти на засцпника

голови районно| дер>кавно| адм!н[сщац|| 8.[ . 1{ова;гьнук.

[1ерпшпй заступнпк головц
районпо! дертсавно1 адм!н!страп|! вАР)|{0,!нов

п1сля


