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<<Агрокомб1нат <<€лоболсанський>> на
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для подаль!шого надання в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра|ни <|!ро м|сцев| Ащ>кавн|
адм!н|сщац!|>>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра[ни <<|!ро порядок вид!лення в
натур| (на м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних часток (па?в)>,
статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни <<|{ро землеустр|й>>, статтями \7,22,9з'122,
розд|лом { |{ерех!дних |1оло>кень 3емельного кодексу 9кра|ни, постаново}о
1Фб|нету й|н|сщ|в }кра|ни в!д 24.0\ 2000 ]ч|ч 119 <|{ро 3атвердх(ення |{9рядку
реестрац|| договор1в оре|ци земельно! частки (пато)>>, }казом |{резидента
}ща!ни в|д 03.12.|999 !'{у |529199 <||ро нев1дкладн1 заходи щодо ''рйс*'р."'"реформуванн'1 ащарного сектора економ|кш> та розг,ш{нув1пи заяву
|41 <Ащоресурс) г]Ат Ащокомб|нат <<€лобо>канський> в|д 14.|0.20т+ ш тэ1
про затверд}кення 1ехн|чно[ документац|! |з землеусщо|о щодо встановлення
мех( земельно| д1лянки ]чгэ 18 (невище6уваний пай) в натур! (на м!сцевост|) для
ведення товарного с|льськогосподарського виробництва ]з земель
реформованого всАт <<Ащокомб|нат <<€лобо>канський>> на територ1[
}у1алин!воько| селищно| ради т{уц!вського району )(арк|всько| област| за
ме)ками населеного гункц для под€!ль|шого наданняБ оренду:

1. 3атвердити [ехн!нну доцментац|то 1з землеустро}о щодо
встановленн'{ ме)!( земельно[ д|лянки 3\& 18 (невище6уваний пай) в натур|
(на м|сцевост1) д.]1я ведення товарного с!льськогосподарського виробниц,'Б 1,
земель реформованого всАт <<Ащоком6|нат <<€лобо>канський>> на територ[[
&1алин!всько| селищно\ ради 1{уц!вського району {арк|всько| област| за
ме)ками населеного гункц для под€}пь1цого надан||я в оренду.
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2. Ёадати д{ <<Ащоресурс) пАт Ащокомб|нат <<€лобох<анський>>
в оренду земельну д|лянку ]\9 18 (невище6уваний пай) для веденн'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва |з земель реформованого всАт
<Ащокомб1нат <<€лобо>канський>> на територ|| йалин|всько| селитт1но| ради
9уц|вського району )(арк|всько| област1 за ме)ками населеного пункц площе}о
6,8031 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:03\2, до моменц ощимання
власником ц!е| земельно| д[лянки св{доцтва про право власност| на нерухоме
майно, €}пе не б1льтше н!хс на 10 рок1в.

3. дш| <<Ащоресшс) т1Ат Ащокомб|нат <<€лобо>канський>> зобов'язане:
3.1. )/класти догов[р оре1ци на земельну д!лянку з т{уц|всько1о

районното дерх(авното 4дм|н|страц|ето.
3.2. ,{о корисцвання земельно1о д|лянкото приступити п!сля

дер)кавно| реестрац|[ договору оренди.
з.з. Биконувати обов'язки землекористувача в|дпов!дно до вимог

статт| 9б 3емельного кодексу 9кра!ни.
4. (онщоль за виконанням розпорядження зали|ша!о за собото.
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