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РозпоРяд)квння

[1ро затверд'!(ецця

9уц1в

?ехя!чно|

]Ф /т/

документац!! !з землеустропо щодо
встановлен||я метс земельно! д!лянкп
.}(} 16_1 (невитребуваний пай) в натур|
(на м!сцевост|) для веде!|ця товарного
с!льськогосподарського виробницгва |з

зе!иель реформованого всАт
<<Агрокомб1нат <<(лоботсанський>> на
територ1! }1алин|всько! селпш1но! ради
{уц!'вського району *арк|всько!
област1 за ме)ками населеного пуцкту
для подаль[цого надання в оренду

1{еру:онись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <[{ро м|сцев! державн1
адм|н|сщац|}, статтями 5' |1' 1з 3акону }кра'1ни <<|{ро порядок вид|лення в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону 9кра!ни <<|1ро землеустр1й>>, статтями \7 ,22' 9з, \22,

розд!лом )( |{ерех!дних |]оло>кень 3емельного кодекоу !кра!ни' г!оста}ново!о

1{аб|нету й1н|стр1в 9кра!ни в|д 24.0\.2000 }тго 119 <|{ро затверд)кення |1орядку

реесрац1| договор1в оренди земельно] частки (пато)>>, !казом |{резидента
!кра|ни в1д 0з.12-1999 !'{р 1529199 <<|1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

рефорптування ащарного сектора економ!ки) та розг:гтщвпти заяву ,[1
<Ащоресурс>> |{А1 Ащокомб1нат <<€лобох<анськиб в!д 14.10.2014 !т[о 154 про
затверд)кення ]ехн|чно| докуиентац1] 1з землеустрото щодо встановдення меж
земепьно] д|лянки .}.[э 16-1 (невищебуваний лай) в нацр! (на м|оцевост|) д;:я
ведення товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого всАт <<Ащокомб1нат <€лоботсаноький>> на територ1|
йалин|всько| селищно] ради 9уц|вського 

. району )(арк1всько| област! за
межами населеного пункц д''ш{ подапь1]]ого надан[{'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехя|вну док)тиентац|;о !з землеустрото щодо
встановлен|{'! метс земельно] д|.гтянки 1.{э 16-1 (невитреб1ъаний пай) в нат1р1
(на м|сцевост!) для ведення товарного с;льськогосг1одарського виробництва !з

земель реформованого Б€А1 <<Ащокомб|нат <<€лобох<анський> на територ!!
\.{алин|всько! селищно] ради 9уц!вського району {арк|всько! област1 за
ме)ками населеного пункц для под11ль1пого надант'{ в оренду.



2. |1адати ,[1 <Ащорес1рс>> [1А1 Ащокомб|нат <€лобот<анський"
в оренду земельну д1,тянку }\! 16-1 (невитребуваний пай) А;ля веленн'1 товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з земель реформованого
Б€А1 <Ащокомб!нат <<€лобожанський>> на територ1| йалин|всько1 селищно'т

ради 91ту}вського району )(арк|всько| област! за мех{:1ми населеного пункту
площето 1,4823 га, кадастровий номер 6325455900:03:000:0310, до моменту
ощимання власником ц|е! земепьно| д|;янки ов|доцтва про право власност| на
нерухоме майно, але не б!льпле н|>к на 10 рок1в.

3.,{|1 <Ащоресурс>> |!А1 Ащокомб|нат <<€лобохсанський>> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д!лянку з 11уц!вськото

районнопо дер>кавною алм1н 1страш1с+о.

з.2. [о корист}ъання земельною д|,тянкого присцлити л!сля

дерхсавно| рееотрац|1 договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорист) вача в|длов|дно до вимог

с гатт| 96 3емельного колексу }кра|ни.
4. (онроль за виконанн'1м розпорядхен}{'| запи|пато за собо:о.

[1ерлшпй заступник голови
райоппо! дерэкавно! адм!н!страц!!


