
1гугу|вськА рдйоннд двРтъв|{А Адм!н!стРАц|я
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РозпоРяд)кшння

чугу'|ъ ]{у 7'?2

!|ро затверАясення [ехн|нно! документац1!
|з землеустро:о щодо встацовден||я ме)!(

земе.тпьцо| д1лянкп !{з 2б (невитребуваний
пай) в натур| (на м!сцевост!) для ведецня
товарного с|льськогосподарського
виробнпцтва !з земель реформовацого
8€А1 <<Агрокопдб!нат <<€лобожанський>>
на територ!| Р1алин!всько| селищно| рали
9угу!'вського райоцу харк!всько! област|
за ме2камц ||асе.,|епого пун|ст для
подаль[шого ||адання в оренду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <[|ро м|сцев| дер>кавн|

адм|н|сщац1}, статтями 5, 11' 13 3акону 9кра!ни <<|1ро порядок вид!лення в

нацр1 (на м1сцевост|) земельних д|.ттянок власникам земельних насток (па!в)>>,

статтями 22,25' 55 3акону !ща!ни <|{ро землеуотр1й>>, статтями \7,22' 9з ' \22'

розд|лом { |{ерех|дних [{оложень 3емельного кодексу !кра!ни, постаново|о

1(аб!нец й1н|стр|в 9кра!ни в!д 24.01-2000 !т[я 119 <|1ро затверджен|1я [{орядку

реесраш|! договор|в оренди земе''1ьно! частки (па:о)>>, 9казом |1резидента

!кра|ни в1д 0з '|2'1999 л! 1529/99 <|1ро нев1дкладн! заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектоРа економ1ки,' та розглянув!ци зб|ву

,(|1 <Агрорес1рс> |1А1 Ащоком61нат <<(лобожанський> в1д 14.10.2014 ]хгс 157

про затверд}(ення 1ехн|чно1 документац1! |з землеусро*о щодо встановлення

мок земельно] д|лянки .}[р 24 (невитребраний пай) в нацр| (на м!сцевост!) д.гтя

веден1{'1 товарного с1льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого всАт <<Ащокомб|нат <<€лобо>канський)) на територ|т

]у1алин1всько] селищно| ради чуцтвського району {,арк!всько| област| за

межами населеного пункц д]!'1 пода]|ь1цого наданн'1 в оренду:
1. 3атверАити [ехн1нну документац!то !з землеустро1о щодо

встановлен|{'{ ме:к земельно! д!лянки.}тгч 26 (невищебуваний пай) в натур1

(на м[сцевоот|) д:|'{ ведення товарного с|льськогосподарського виробнит]тва |з

земель реформованого Б€А1 <<Арокомб!нат <€лобот<анський>> на територ1{

йалин|всько1 селищно| ради чуц]вського району {,арк|всько! област1 за

меха}.1и населеного тцнкту для пода.'1ь!шого надання в оренду.
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2. |1адати .[| <Ащоресурс>> |1А1 Ащокомб|нат <<€лобо;канський>

в оренду земельну д!лянку !т{о 26 (невитребуваний лай) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого
Б€А1 кАщокомб|нат <<€лобо>канський>> на територ|! йалин|всько] селищно|

ради т1щу|вського району {арк|всько| област1 за ме}(ами населеного пункц
площего 6,8026 га, кадасщовий номер 63 2545 5900:03:000:03 08' до моменц
огримання ытасником ц!с] земельно] д|.лшнки св!доцтва про пРаво власнос': ! на

нер1:<оме майно, але не б|льтце н1тс на 10 роЁв.
з. дп (Агрорес)?с> |[А1 Ащокомб|нат <<€лобо>канський>> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д[лянку з !{угу|вськото

рйон но[о державною алм!н|страш!сю.
3'2. .{о корисцвання земельною д!,пянкою прис1упи|и п!сля

державно| ресстрац1! договору оренди.
3.3. 8икощвати обов'язки землекористувача в|дпов|дно до вимог

статт| 9б 3емельного колексу 9крани'
4. !{онтроль за виконанням розпорядхен11я запи1па!о за собохо.

перц|цй заступник годовп
районно! дер2кавшо! адм!н!страц!|


