
[гуту!вськА РАйоннА двРяив!{А Адм!н|стРАц1я
хАРк1всько[ оБлАст!

РозпоРяджвння

ш, ,7
11ро 3атверд)кешня
докумептац!1 !з землеустропо щодо
встановле!{ня ме:к земельно! д|ляпки
!\! |9 (невитребуваний пай) в натур|
(на м1сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарсько; о виробн иптва 1з

земель реформовашого всАт
<<Агрокомб!нат <<€лобоэканськцй>> на
терптор|! }1алин!всько| селищно! радп
{уц1вського району &рк1всько|
област1 за мея{ами населеного пуцкту
для подаль[|]ого нада|!ня в орецду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|{ро м|сцев1 дерэкавн|
адм|н|страц!'т>, статтями 5, 11, 13 3акону }кра!ни <<|1ро порядок вид[лення в
нацр| (на м!сцевост|) земельних д|тянок власникам земельних тасток (па!в)>>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра!ни <[[ро землеусщ[й)' статтями \7' 22' 93,
\22, розд1лом { [|ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу 9кра!ни,
постановою |{аб|нету й|н!стр|в 9кра!ни в|д 24 '01 '2000 !\го 1 } 9 <|!ро
затвердження |{орядку ресстрац!| дотовор[в оревди земельно! настки (пато)>>,

9казом |1резидента 9ща|ни в!д 03.12.1999 ]'{э 1529/99 <<|1ро нев|дкладн! заходи
щодо прискорення реформування афарного сектора економ|ки.'> та
розглянув1ши заяву ,[1 <Ащоресурс> |1А1 Ащокомб|нат <<€лобот<анський>> в!д
13.10.2014 ]ч{р 40 про затверд)кення 1ехн!нно! документац1| 1з землеусщо1о щодо
встановлення меж земельно| д|лянки ].[р 19 (невищебуваний пай) в натур1
(на м!сцевост1) дл'{ ведення товарного с1льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого Б€А1 <<Ащокомб1нат <<€лобо>канський> на територ||
йалин1всько] селищно| ради чуц!ъського району {арк1всько! област1 за
ме)ками насепеного пункц, д.]|'{ под€!.,1ь1]1ого наданн'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехл1вну дот9ттентац1то 1з землеустрото щодо
встановленн'1 мех< земельно] д|лянки ]'[ч 19 (невиребуваний пай) в натур1
(на м|сцевост|) д;ш{ веден1{'{ товарного с|льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого Б(А1 <<Ащокомб!нат <<€лобо>канський' на територ!т
йалин1всько] селищнот ради 9уц!вського району {арк|всько! област! за
межами населеного щ,нкт для подаль1пого надан1,{ в оренду.

9уц!'в

1ехн!чно|



2. Аадати.ф <Агроресурс> [[А1 Ащокомб1нат <<€лобох<анський>> в
оренду земельну д1лянку )хгз 19 (невищебуваний лай) д:тя ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого всАт
<Агрокомб1нат <<€лобо>канський> на територ1! йапин!всько| селищно| ради
чуц!ъського району !арк|всько| област| за мет<ами населеного т!ункц/ площе!о
6'8030 га' кадастровий номер 6325455900:03:000:0304' до момент ощимання
власником ц!с] земельно| д!лянки св!доц': ва про право власнос:! на нер}хоме
майно. але не б1льше н|ж на |0 рок!в.

3. [! <Ащорес1рс> |1А[ Ащокомб1нат <€лобожанський> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д!лянку з 9уц!вськото

районного лер>кавно:о ад м 1н |стра ш |с:о.

3.2. Ао корис'])вання земельною д!;шнкою присгупити п!с,чя

дер;кавно! ресстрац|! договору оренди.
3.3. Бикоцвати обов'язки землекористувача в!дпов|дно до вимог

статт| 96 3емельного кодексу }крани.
4. 1{онроль за виконанням розпоряд)кення залип]ак) за соболо.

1|ер:ший заст].'пник голови
районно! дерхсавно1 адм!ц!страц!! вАР)кш!нов


