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<<Агрокомб1нат <<€лобо:канськцй> нд
терптор!! }1алин|всько! сели!цнот ради9угу'лвського району {арк!всько.|
област! за мея(амп !'аселено|.о пункту
для ||одаль|||ого надан|{я в оре|{ду

9уц|]в

!!ро затверд?!€ння 1ехн!чно1
доктме|!тац!| |з землеустроло щодо
встановлепня меэк земельно| д!лянки.\! 16. ( невитребуван!|й пай) в нац;р!
(на м!сцевост|) для ведення товарного
с!льськогосподарського вшробништва !з
земель реформовапого всАт

(еру.тотись статтями 6, 13 3акону 9кра!ни <|!ро м|сцев1 дерхсавн1адм|н1страц1Б, статтями 5, 11, 13 3а*ону 9кр'{ни *пр' пор'д'* вид|лення внатур1 (на м1сцевост1) земельних д1,'"но* "л'Ё"ик'' =Ё'"'"''* насток (па!в)>>,
стат1ями 7.2,25, 55 закону укра1ни <|{ро землеустр|й), статтями 17,22,9з,1,2',
розд|лом { |{ерех|дних |1оложень 3еддельног6 *од""су 9кр^тн", лостановою
1{аб1нету \41н[стр1в 9кра|ни в|д 24 '01 .2000 3\го : 1 9 <[{ро за#|,*"""" |{орядку
ресотрац1|. договор1в оренди земельно] частки (,йр, хй'' президента
!кра!ни в|д 0з.12.1999 ]'{р 1529/99 <|{ро нев1дкладн; '*'д' й'д' прискорення
рформування ащарного сектора економ1ки> та розп1янув1ци за'{ву$ <Ароресуро> |!А1 Ащокомбйат <€лобо>канськиь Ё!д 13.10.2014 3\гд б/нпро затверд}(енн'{ 1ехн1чно| дощ.ментац1| |з землеустрото щодо встановлення
меж земельно| д|лянки ф 16 (невиребуваний пай) в натур| (на м!сцевост1) дтяведення товарного с1льськогосподарського виробництва |з земель

Р:Р-:|::*:.Р Б(А1 <Ащокомб!нат *с''б''*^,""*'й,, 
"' територ!?

1у1ашин!всько1 селищно| ради 91ту!вського району |арк|всько| област! замеж:1ми населеного щ..нкту для под:].ль!пого надання в оренду:1. 3атвердити 1ехн|вну документац!хо 1!. з"'л"уо'рото щодовстановлення ме:к земельно| д1;тянки Ф 16 (невиребуваний пай) в натур1(на м1сцевост1) для ведення товарного с1'"сь*огос''од'р.,!'.! 
"'р'о''ц.", |.земель реформованого Б€А? <<Ащокомб|нат <€лобойанський> на територ1|\4алин1всько] селищно| ради 9уц!вського району х'рк;'оькот област1 замежами населеного пункц д']ш1 подаль|пого надання в оренду.



2' Аадати дп (Ащоресурс> |1А1 Агрокомб|нат <<€лобо;канський> в

оренду земельну д|лянку }'[э 16 (невищебуваний лай) д:тя веден1ш1 товарного

";,,",.'.'".''д'р"".''' 
виробництва |з земель реформованого

8€А1 кАщокойб|нат <€лобоэканський) на територ|! йалин|всько] селищно!

ради чуцтвського району {арк|всько| област1 за межа}'1и населеного щ/нкту
площето 5,3205 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:0301' до моменц
отимання власником ц|с| земельно] д|лянки св|доцтва про право власност[ на

нер1.хоме майно, апе не б!льтпе н|:к на 10 рок|в.
3. ,[ <Ароресурс> |{А1 Ащокомб|нат <€лобо;канський>> зобов'язане:

3.1. }класти догов1р оренди на земельну д!пянку з 9угу|вськото

рйонното державноло адм1н1страц1ето.

з.2. [о користування земельно1о

дерхавнот ре€отрац|| договору оренди.
д|лянкото приступити п|сля

в!дпов1дно до вимог

вАРжш[нов

3.3. 8иконувати обов'язки землекористувача
с гатт! 96 3емельного колексу }ща!ни.

!1ерпший 3асц/!|ц!!к голови
районно1 дерэкавно| адм!п!страц!!

4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення зали!]]а1о за соболо'


