
!пту|вськА РАйоннА двРжАвнА Ад\4!н!стРАц{я

хАРк|всько| оБлАст!
РозпоРяджв'ння

хр 1'?/чут|ъ

11ро затверд?кення ]ехн!чно|
доьументац!| !з землеустропо :шодо

встановлення ме:к земельно| д!лянкп
)\! 23 (невитребуваний пай) в натур1
(на м1сцевост!) для веден||я товарного
с!льськогосподарського виробништва !:
земель реформованого всАт
<<Агрокомб|нат <<€лобоэканськцй>> на
територ|| йалин!всько1 селиш-пно| рали
9угу!'вського району &рк1всько!
област! за ме)ками населеного пункту
для подаль|||ого наданця в оренду

(ер1тонись статтями 6' 13 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев! дерт<авн|

адм|н|страц|1>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|[ро порядок вид!лентля в

нацр| (йа м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>'

стйями 22,25, 55 3акону !ща!ни <<|{ро землеустр|й>>, отатгями 17'22'9з' |22'

розд!лом { |{ерех!дних |1оложень 3емельного кодексу !кра1ни' постаново!о
(аб[нету \4!н1сщ|в !кра!ни в|д 24.0\ '2000 }[э 119 <|{ро затвердження порядку

реестрац|! договор[в оренди земельно] яастки (пато)>>, 1{'казом 11резидента

9ща!ни в|д 0з'12.]999 \у |529199 <<|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

реформувант:я ащарного сектоРа економ]ки> та розглянув!1]и заяву

$,'Ащ'р""ур"> |1Ат Агро*'*б|нат <€лобожанський>> в|д 13'10'2014 ]'{ч б/н

про затверд}(ен}#1 ]ехн1чно| документац!! |з землеусщото щодо встановлення

меж земельно] д|дянки.}[р 23 (невитребуваний пай) в нат1р! (на м|сцевост1) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 8€А1 <<Ащокомб|нат <<€лоботсанський>> на територ|!

йалйн!всько| селицно! ради 9уц!вського району {,арк1всько| обдаот| за

межами населеного пункт д!'1 подапь1пого наданн.'{ в оренду:

1. 3атвердгги 1ехн|пну документац|то 1з землеусщото щодо
встановлен|1я меж земельнот д|лянки )'[э 23 (невитребуваний пай) в натр1
(на м|сцевост!) д;1я ведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з

земель реформованого 8€А1 <<Ащокомб|нат <<€лобо;каноький>> на територ1!

йалин|всько] селищно| ради 1|уц!вського району {арк|всько! област| за

межами населеного пункц д''1я подаль|пого наданн'| в оренду.
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2. |1адати ,ф <Ащоресурс>> |1А1 Ащокомб1нат <€лобот<анський>> в

оренду земельну д|лянку !т[з 23 (невиребуваний лай) д:тя ведення товарного
с1льоькогосподарського виробництва ]з земель реформованого
8€А1 <Арокомб1нат <€лобох<анський> на територ1! \4алин|всько] селищно!

ради чуцтвського району {арк[всько| област1 за межами населеного пункту
площело 6,8030 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:0300, до моменц
ощимання власником ц|е{ земельно! д|лянки св|доцтва про право власност[ на

нерухоме майно, а.лте не б|льтше н1ж на 10 рок[в.
3. дп (Агрорес}?с>> |{А1 Ащокомб1нат <<€лобожанський>> зобов'язане:

3.1. 9класти догов1р оренди ша земельну д1,тяшку з 9уц!вськото

район но|о дер)кавното алм!н!с граш|сю.

з.2. !о корисцвання земельною д!,тянкото присцпити п!сля

дер:кавно! реестрац!! договору оренди.
3.3. 8икощвати обов'язки землекорист) вача в|дпов|дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу укра!ъи.
4. 1{онтроль за викон!1н1{ям ро3поряд)кення зали11]ато за собо:о.

|1ерпший заступник голо3и
районно! дерпсавцо! адм!н|страц!1 к).к. вАР)кв!нов


