
ч угу|вськА РАйон1{А двР)!(АвнА Ад}л|н|стРАщя

хАРк!всько[ оБлАст1
РозпоРяд}{([ння

т{р /73({уц!'в

|1ро затверд?!(ення 1ехЁчно1
документац!| !з землеустро:о щодо
встановлення меак земельно! д1лянки
.|{'е 2! (невштребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост1) для веде!|ня товар||ого
с!льськогосподарського вшробништва !з

земель реформованого всАт
<<Агрокомб|нат <<€лоботсанський> ца
територ|! Р|алпн!всько! селиш:но1 радш
({у гу1'всь кого району )(арк!всько1
област! за ме?ками насепеного пункту
для подаль!шого надання в оРенду

1(ер1тояись статтями 6, 13 3акону !кра|ни <|1ро м|сцев! державн|

ад';н;сщай;ь, статтями 5, 11, 1з 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид!лення в

нацр[ (!а м|сцевост|) земельних д|лтянок власникам земельних насток (па!в)>'

ст#')и тэ' 25, 55 3акону !кра!ни <<|1ро землеустр1й>>, статтями 17 
' 
22' 9з ' \22'

розд1лом )( |1ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' постановото

|*о{'"ц м1н1ф|в укра!ъи в;д 24.01-2000 !:гс 1 19 <|1ро затвердт(ення |1орядку

р"'"'р'ц|! договор|в 'р"'д, '"'"',"'| 
частки (пало)>, !казом президента

!кра.йи в|д 0з'12.|999.]\г9 1529/99 <||ро нев|дкладн| заходи щодо приокорення

р"ф'рплу"',"" афарнбго сектора економ]ки>> та розглящ/в1]]и за'{ву

$ {аф'р""1р", !1Ат Ащок'мбйат <<(лобожанський> в1д 13'10'2014 ]ч{ч 42

.р' 
''.Б"рА*"'''я 

1ехн|чно] документац1! |з землеустрото.щодо встановлення

м"'. зем"!ьно! д]лянки ш9 21 (невищебуван ий лай) ъ нат1р| (на м|сцевост|) д;ш

веден|]'{ товарного с|льськогосподарського виробництва ]з земелт

ре}'рмо"*"ого' в€А1 <<Ащокомб|нат <<€лобожанський>> на територ!|

ййй"|,сь*'т селищно! ради 1{уц!вського району {,арк!всько! област

за ме)ками населеного тункт для пода]1ь11]ого надан11я в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну документац1то |з земпеусрото щод(

встановлення ме>к земельно] д|лянки !т[в 21 (неБищебуваний пай) в натур

(на м!сцевост1) дл'{ ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |:

!"*"'' р"4'р'',аного 8€А1 <Ащокомб|нат <€лобоханський, на територ1

м-ин1!""ко|' селищно1 ради чуц!ъського району )(арк|всько! област1 з:

ме)ками населеного тун'кту для подаль1]]ого надан|{'{ в ор9нду'



2. |1адати [1 <Агрорес1рс>> [{А1 Ащокомб!нат <<€лобо;канський>
в. оренду земельну д|лянку }[о 2| (невитребуваний пай) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва !з земель 'реформованого8€А! кАщокомб1нат <<€лобожанський>> на територ!| йалин|всько] селицнот
ради 1{угу!вського району {,арк|всько] област1 за межами населеного щ/нкту
площело 6'8031 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:0299, до моменту
оримання власником ц!с] зечельно| д!лянки св|доцтва про право власнос:! на
нер})(оме майно, але не б1льтпе н]х на 10 рок1в.

3. {|1 <Ащоресурс>> |[А1 Алрокомб1нат <<€лобожанський>> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з {угу!вськоло

районною державною алм!н|страш1сю.
3.2' Ао користування земельною д!лянко!о прис1упити п!сля

дер:кавно| реесщац|| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекоРисч/ ва ча вйпов!дно до вимог

с1атт; 96 3емельного кодексу }кра!ни.
4. 1{онроль за викон::нням розпоряд)кення з:].лип1аго за собото.

!1ерпппй заступник голови
районно! дерпсавно| адм!н!страц!! !о.к. вАРхштнов


