
}{угу|вськА РАион|{А двР)кАв|{А Адм!н!стРАц|]я
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРядт{вння

х, ?'{!9уц1в

?ехн!чпо|||ро затверд'хенця
дочгмепгтац!1 |з землеустро:о щодо
встановлення ме:к земельно| д|лянкгт
лъ 103.01 (невптребуваний пай) в
натур! (:па т!сшевосг!.1 для ведення
товарного с|льськогосподарського
виробництва реформованого |{€1! !м.
''"[ен|ца" на територ!1
Белцкобабчансько| с|льсько1 ради
9уц!вського райопу )(арк|всько!
област! за мет(ами населецого пункту
для подаль|шого ||ада![ця в оре!|ду

1{ерутоиись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м[сцев| дер:кавн!
адм!н1страц1!>>, статтями 5, '1 1' 13 3акону }кра!ни (про порядок вид|лення в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону }кра!ни (про 3емлеустр|й>>, статтями \7, 22, 93
розд1лу {, |1ерех1дних |1оло;кень 3емельного кодексу укра!ъи, .'остано"ой
1(аб|нету \4|н|стр|в !ща|ни в!д 24.0\.2000 }хгэ 1 19 ''|!ро затверд)1(ення порядку
рессщац|| договор1в оренди земельно| частки (пато)'', 9казом |1резидента
9ща|ни в1д 0з.|2'1999 ш9 1529/99 ''|[ро нев|дкладн! заходи щодо прискорен1ш1

рефортшування атарного сектора економ|ки'' та розглянув;].|и заяву Ащоф|рми
''3оря'' 1ФБ в1д 08:08.2014 про затвердження техн|чнот документац|| !з
землеустро}о щодо встановленн'1 ме}( земельно1 д1лянки ф 10з.01
(невитребуваний пай) в нат1р| (на м!сцевост1) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого ксп
!м. ''-!]ен!на'' на територ!| 8еликобабчансько] с1льсько| ради чугу!ъського
району {,арк1всько| област| за ме)ками населеного пункц д,1я подапь1]]ого
надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн1пну документац!то !з землеусщо!о щодо встановлення
ме;к земельно! д1лянки }[р 103.01 (невиребуваний лай) в натур1 (на м|сцевост|)
для веден|'{ товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель
реформованого (€11 1м. ".11ен!на" на територ!т Беликобабчансько] с|льсько|
ради 

({щу!вського 
району !,арк1всько! област| за межами населеного пункту

для пода.'1ь1пого надан}]'1 в оренду.



2. Аадати Ащоф1рм| ''3оря'' 1ФБ в оренду земельну д|лянку ш! 10з.01
(невитребуваний пай) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва реформованого (€|] |м. '',т|ен!на'' на територ1! Беликобабчансько]
с]льсько] ради 9угу|вського району !арк1всько| област| за ме)ками населеного
пункту площето - 2,3573 га, кадасровий номер.63254820.00:08:000:0337, до
моменц отримання власником ц1е1 земельно1 д1лянки св1доцтва про право
власност1 на нерухоме майно, але не б!льпле н1>к на 10 рок|в.

3. Ащоф!рма "3оря'' 108 зобов'язана:
3.!. }класти догов1р оренди на земельну д;лянку з 9угу|вськото районною

державноло адм|н1сщац1сто.
з.2. до корис1)вання земельною д;лянко!о прис|}ли|'и п!сля

дер>кавно! реестрац|| договору оренди.
3'3. Биконувати обов'язки ]емлекористувача в|дповйно до вимог

с:атт] 9б 3емельного колексу }кра|ни.
4. !{онщоль за виконанням розпорядження пок.]1асти на засцпника

голови районно! дер;кавно| адм1н|страц!т в.г' ковальчук.

!1ерпший заступншк головц
райогппо1 дер:кавпо! адм!пп!страц!| вАРя(['!нов


