
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н|стРАц1я

хАРк|вськот оБлАст|

РозпоРяд)кшння
'ч 9уц|'в

[ехн!чно!

хр 17
!1ро 3атверд)кення
документац!! |з землеустро:о шоАо
встановлення меис земельно! д1ляцкп
}[е 20 (невштребуваншй пай) в натур'
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського впробництва !з

земель реформованого всАт
<<Агрокомб!нат <<€лобоэканський>> на
територ1! 1!1алпн1всько! селпщно! ради
{уц|вського раио|{у )(арк!всько1

встановлення

област! за ме2камц населеного пун!(ц
для подаль[цого надацня в оренду

1{ер1тоиись статтями 6, 13 3акону }кра1ни <|!ро м|сцев| державн1

адм|н|страй!;ь, статтями 5, 11, 13 3акону 9ща|ни <<[{ро порядок вид1ленг:я в

нацр1 (на м|сцевост!) 3емельних д!.гтянок власникам земельних иасток (па!в)>>,

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

роздйом { |1ерех1дних |[оложень 3емельного кодексу укратни' поотаново1о

|{аб1нец й1н1сф1в 9кра'1ни в|д 24.0\ '2000 |т|'о 119 <|]ро затвердхення 11орядФ

реесщац1! договор|в оренди земельно] частки (па*о)>, !казом [{резидента

!кра]ни в!д 0з.\2.1999 х9 1529/99 <|1ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

р"ф'р'у*'""" ащарного сектора економ|ки' та розг''ш{нувтпи заяву ,ф
.ащ'рЁ"ур", |1А[ Ащокомб|нат <€лобо;канськиб в|д 13'10'2014 }'{о 41 про

затвердження 1ехн|чно1 документац1т 1з землеуотро|о щодо встановлення 
^4е)к

земейьно! д[лянки }[э 20 (невитребуваний пай) в натур1 (на м|сцевост|) для
1з

ведення товарного с|льськогооподарського виробництва

реформованого всАт <<Ащокомб1нат ((с[обожанський) на

йалйн|всько! селищнот ради {уц!вського району {арк|всько|

межами населеного пункц д']1,1 подаль!пого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну документац!то |з землеустрото щодо

встановлення меж земельно] д|лянки )'[э 20 (невищебуваний пай) в нат1р|

(на м1сцевост1) дл'{ веден|]я товарного с|льськогосподарського виробництва 1з

земел' рефор''"аного 8€А1 <Ащокомб|нат <€лоботсанський> на територ||

малин!!""1о_т селищно| ради чуц!ъського району )(арк!всько| област1 за

межами населеного тункц д1я подш1ь1пого наданн'{ в оренду'

1з земель
територ1!

област| за



2

2. Аадати .ф <Ащорес1рс) пАт Ащокомб1нат <€лобожанський>>
в.оренду земельну д|лянку }[о 20 (невитребуваний лай) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва !з земель реформованого8€А? <Ащокомб!нат <€лобожанський> на територ1! \4алин!всько!._селищно|
ради 9уц}вського району харк!всько| област! ,' й"'.''' на(;еленого пункт
площе:о 6,8030 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:0305, до моменту
ощимання власником ц|€| земельнот д!лянки св1доцтва про право в'асно"т| на
нер}1оме майно, але не б|льтпе н1;к на 10 рок1в.

3. [{ <Ащорес1рс) г1Ат Ащокомб!нат <€лобо:канський>> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д1лянку з 9уц!вськото районното

державноло адм!н1страц|сто.
з.2' .{о корист'ъання земельно1о д|лянкото

дерхсавно| рессрац|| договору оренди.
приступити п1сля

до вимог3.3. Биконувати обов'язки земпекористувача в1дпов1дно
статт| 96 3емельного кодексу }кра]ни.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд}{ен!]'{ зали!цато за собото.

!1ер:шпй засцгпник голови
районно! дер:кавцо! адм!н!страц|| !о.к. вАР)кв|нов


