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9уц!в хр !2
||ро затверд'(ец|!я [ехн!чно|
документац!1 |з землеустро:о щодо
вс!ановлення меак земельно| д!лянки
!\} 25 1невитребуваншй пай) в нац;р!
(на м1сцевост!) для ведення товарцого
с!льськогосподарського виробнпцтва
1з земель реформовапого всАт
<<Агрокомб!нат <.(лобогсанський:> на
територ!| [,|алин !всько| селш:шно! рали
9уц1вського району {арк1всько!
област! за мея(амц ||аселецого пункту
для подаль[цого надання в оренду

1{еруговись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|[ро м1сцев| державн|
адм1н|сщац1|>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|1ро поряяок вид1лення
в нацр1 (на м|сцевост!) земельних д!:тянок власникам земельних насток (па!в)>>,
статтятли 22,25, 55 3акону 9кра1ни <<|[ро землеустр|й>>, статтями \7,22,9з' \22,
розд|лом )( |1ерех|дних |[оложень 3емельного кодексу 9кра|ни' лостановор
1{аб1нету \41н1сщ1в !кра!ни в|д 24.0\.2000 )\! 119 <[{ро затверджен!1'1 |1орядку
рессщац|| договор|в оренди земельно| частки (пато)>, }казом |1резидента
!ща!ни в1д 0з'12.1999 !'{у 1529199 <<|1ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення
рефорптування ащарного сектора економ1ки,> та розглянув1ци заяву
[[ <Агрорес1рс>> |1А1 Ащокомб|нат <.<€лобожанський> в|д 13.10.2014.]\гр 45
про затвердження ]ехн|чно| доцментац!| 1з землеустроло щодо встановлення
меж земельно| д!пянки }гр 25 (невищеб1ъаний \1ай) в натщ;[ (на м1сцевост1) для
ведення товарного о1льськогооподарського виробництва !з
реформованого всАт <<Ащокомб[нат <<€ло6о>канський>> на
\4алин[всько! селищно| ради чуц]ъського району )(арк1всько|
за ме)ками населеного цункт д.]1,1 под:1ль1цого надан}'{ в оренду:

земель
територ|т

област!

1. 3атвердити 1ехн!нну документац1то 1з землеустроло щодо
встановленн'{ меж земельнот д1лянки }[о 25 (невиребуваний пай) в нат1р|
(на м!сцевост|) для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва
1з земель реформованого 8€А1 <Ащокомб|нат <€лобожанськийо на територ||
йалин!всько| селищнот ради чуц!ъського району [арк1всько? област!
за мех{:1ми населеного пункц для под:}ль!поло надання в оренду.



2. 11адати .[1 <Агрорес1рс>> [{А1 Ащокомб|нат <€лобожанський>>
в оренду земельну д1лянку )\! 25 (невищебуваний лай) для веден}1,{ товарного
с1льськогосподарського виробництва |з земель реформованого
8€А1 <Ащокомб!нат <€лобожанський>) на територ1| йа:тин1всько] селищнот
ради {уц!вського району {арк|всько! област1 за ме,к€|ми насе.]1еного пункц/
площето 6,8149 га, кадастровий номер 6325455900:03:000:0302' до моменту
огрим{!ння власником ц!с] земельно] д|лянки св|доштва про право власност! на
нерухоме майно, але не б|ль:це йт< на 10 рок|в.

3. [ <Агрорес1рс> ||А1 Ащокомб|нат <<€лобожаноький>> зобов'язане:
3'1. 9класти догов|р оретци на земельну д|лянку з {угу!вськото

район но|о державно:о алм! н !сщаш!с ю.
з'2' [о користування земельно|о д;]шнко!о лрисп/пи!и п |с,,:я

державно! ресстрац1| договору оренди.
3.3. 8иконуваги обов'язки землекорист) вача в!дпов!дно до вимог

статт| 96 '}9у9д5чого кодексу }кра!ни.
4. 1(онщоль за виконанням розпорядженн'{ зали!па|о за собото.

[1ерпппй засц:пник голови
районно[ деря{авно| адм1н!страц!! вАРжвтнов


