
чугу|вськА РАйоннА дшРт(АвнА Адм|н1стРАц!'1
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРядя{вння
[{уц!в х" /!о

||ро затверд2кення [ехп!чно|
докумептац1! !з землеустроло щодо
всгановлення ме:к земельно| д!ляпгки
3{о 64 (невитребуваний пай) в натур|
(ша м!сшевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробнпцтва
дйяшка реформовапого ксп
!м. ''"т1ен!нд'' ца територ1!
8ели кобабча::сько| с1льсько| ради
9угу!вського району !арк!всько!
област! за ме'ками населеного пуцкту
для подаль||]ого !!адання в оренду

1{ерулонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев| державн|
адм|н|страц|}, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <(про порядок вид|лення в
нацр1 (на м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>>,

статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <|1ро землеустр|й>>, от"ттям'4 |7' 22' 9з
роздйу { |{ерех1дних |]олоэкень 3емельного кодексу }кра{ни' постаново}о
(аб|нету.-й|н1сщ1в.!ща'{ни в1д 24.01.2000 3т|о 119 ''|{ро затвердхення порядку
ресстрац1! договор|в оренди земельно1 частки (пато)", 9казом |{резидента
}кра!ни в!д 0з.1'2.\999 ]тгэ 1529/99 "[{ро нев1дкладн| заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ1ки'' та розг;тящ;втпи заяву Агроф|рми
''3оря'' 1Ф8 в1д 08.08.2014 про затверд)кення 1ехн1чно| документац1т щодо
встановленн'1 ме;к земельно| д|лянки лъ 64 (невищебуваний пай) в нат1.р| (на
м|сцевост1) для веден|{'1 товарного с|льськогосподарського виробництва

",!ен|на'' на територ|| 8еликобабчансько] с|льськотреформованого (€|{ [м.

ради 9угу!вського району {,арк1вськот облаот1 за меж1!ми населеного пункту
для подаль!{]ого наданн'1 в оренду:

! . 1атверди ги 1ехл!нну локументаш|то щодо встановлення меж земельно|
д1лянки $э 64 (невиребуваний пай) в нат1р1 (на м1сцевост!) д'ъ1 ведення
товарного с|льськогосподарського виробництва'реформованого ксп
1м. '',т1ен!на'' на територ|! Беликобабчансько1 с1льсько] ради 9уц!вського
району )(арк1всько] област1 за межами населеного пункту для подаль11]ого
надання в оренду.

2- Аадати Агроф!рм1 ''3оря'' 1ФБ в оренду земельну д!лянку Ф 64
(невищебуваний лай) для веденн'1 товарного с!льськогосподарського
виробництва реформованого 1{€[! 1м. '',г|ен1на'' на територ|| Беликобабчанськот



с;льсько] ради 9угу!вського району {арк|всько] област1 за межами населеного
|тункт площе!о 10,6953 га, кадасровий номер 63 25482000:08:000:0340 до
моменту отримання власником ц!ст земельнот д|лянки св!доцтва про право
власност1 на нер1,хоме майно' але не б|ль1пе н1)к на 10 рок!в.

3. Ащоф1рма ''3оря'' тов зобов'язана:
3.1.9класти догов[р оренди на земельну д|']]янку з чуц!всько:о районното

державно:о адм| н!страш|сю.
].2' Ао корис'!)вання земельною д|лянкою приступиги п!сля

дер)кавнот реестрац1| договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов!дно до вимог

статт! о6 3емельного кодексу !кра!ни.
4. 1(онщоль за викона|н|]ям розпорядження покласти на заступника

голови районнт дер;кавно! адм1н1страц!] в.г. ковальчук.

11ерпший засч/п!|ик голови
районно| дертсавно! адм!н!страц|| . вАРж!'|нов


