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[|ро затверд?!{е|! ня 1ехн1чно!
доч/ментац!! !з землеустропо щодо
встановлення те:к земельно| д!лянки
"Ф 22 1невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост1) для веденця товарного
с!льськогосподарського виробништва !з
з€мель реформованого всАт
<<Агрокомб!нат <<€лобоэкацський>> на
територ!| Р!алпн!всько| селипшно! рали
{уц1вського райопу &рк!всько!
област! за ме)ками населеного пункту
для подаль|цого надацпя в оренду

|{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|{ро м|сцев! дер>кавн!
адм|н1сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра|ни <<|1ро порядок вид1ленття в
нацр| (на м1сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних часток (па]в)>>'

стат-гями 22,25,55 3акону }кра!ни <<[1ро землеустр|й>>, статтями 17,22,9з,12ъ
роздйом {, |{ерех|дних |{оло>кень 3емельного кодексу !кра|ни' поста!{овок)
!{аб1нету й!н!стр1в !кра!ни в|д 24.0\-2000 !\! 119 <|{ро затвердження |[орядку
реестращт договор|в оренди земельно] частки (па:о)>>, !казом |1резидента
9кра!ни в1д 0з.|2.|999 !{р \529|99 <<|{ро нев[дкладн| заходи щодо прискоренн'1
реформування аграрного оектора економ1ки>> та розг.]1янув!ци зФ{ву
[ <Ащорес1рс> |{А1 Ащокомб|нат <<€лобо>канський> в!д 13.10.2014 ']\гр 43
про затверд)|(ення 1ехн|чно]11Р0 за1'1]срд)кення | ехн1чно1 док}'},1ентац11 1з землеустро1о щодо встановлення
ме>к земельно! д|лянки.}& 22 (невице6уваний лай) в натщ;1 (на м|сцевост1) д.гтя

|з

ведення товарного с|льськогосподарського виробництва ]з земель
реформованого всАт <Ащокомб1нат <<€лобожанський>> на територ!|
\4алин1всько! селищно! ради чуц!ъського району {арк1всько! област1 за
мехами населеного пункт для пода1ь1лого надання в оренду:

1. 3атвердити [ехн1вну дочментац|ю 1з землеустрото щодо
встановлення мет{ земельнот д|лянки }[э 22 (невицебуьаний пай) в натур|
(на м|сцевост|) для ведення товарного с|льськогосподарського виробництва |з
земель реформованого Б€А1 <Агрокомб[нат <<€лобожанський> на територ!|
\4алин!всько| селищно] ради 9уц!вського району {арк1всько! област1 за
межами населеного щ,нкц для подаль1пого надання в оренду.



оренду земельну д1лянку
с|льськогосподарського

2. Аадати,ф <Агроресурс> |{А1 Ащокомб1нат <<€лобо>канський> в
}хгэ 22 (невиребуъаяий лай) д']ш{ ведення товарного

виробництва !з земель реформованого
8€А1 <Ащокомб1нат <€лобожанський>> на територ1| \4алин1всько] селищно]

ради чуцтвського району {арЁвсько| област1 за ме){{.|ми населеного пункту
площето б,8028 га, кадасщовий номер 6325455900:03:000:0303' до моменту
отриман|{'{ власником ц|е] земельно! д1'лянки св|доцтва про право власност! на
нер)хоме майно, але не б1льш]е н1ж на 10 рок1в.

3. [{ <Ащорес1рс>> [{А1 Ащокомб!нат <€лобо:каноький>> зобов'язане:
3.1. )/класти логов1р оренди на земельну д1,тянку з 9угу!вськоло

район ного лерэкавнопо алм!н|с щаш!сю.
].2. Ао користування 3емельно!о д!лянкою щиступити п|сля

дер>кавно! реесщац1| договору оренди.
3.3. 8икощвати обов'язки землекорис гу ва ча в;дпов!дно до вимог

ста гг! 96 -}ечельного колексу }ща!ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядження зали1па]о за собото.

11ерпппй заступник голови
районно! дерэкавно! адм1п1страц1! вАР}кв[нов


