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докумецтац!| |3 землеустрою щодо
встановлення ме:гс земельпо1 д!ляцки
!\} 24 (невштребуваший пай) в натур1 (па
м!сшевост|) для веде||||я товарного
сйьськодосподарського виробништва 1з

зе11[ель реформованого всАт
<<Агрокомб!нат <<€лобоэканський>> на
терштор!! йалин|всько[ селппшно! рали
чут!ъського району )(арк!всько|
област! за ме2ками насе.]|еного ||ункту
для подаль!цого цадан||я в оре||ду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону }кра;ни к|1ро м1сцев1 державн|
адм|н|страц1т), статтями 5, 11' 13 3акону 9ьра!ни <|1ро порядок вид|лення в

нацр[ (на м1сцевост1) земельних д!.г:янок власникам земельних тасток (па1в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }ьра!ни <||ро землеустр1й>>, статтями 17,22,9з, 12?'

роздйом 1, |1ерех!дних |1олохсень 3емельного кодексу !кра!ни, постаново1о
(аб|нету й|н1стр1в 9кра!ни в|д 24.01'200о |хго 1 19 <|{ро затвердження |!орядку

реестрац|| договор!в оренди земельно| частки (пато)>' 9казом |[резидента
!кра!ни в|д 0з.12.|999,]х{о 1529199 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування аграрного сет<тора економ!ки>> та розг.]|ящ.в1ши за'1ву

[! <Ащорес1рс> ||А1 Ащокомб1нат <<€лобожанський>> вй 14.10.2014 .]ч(р 157
про затверд)кення 1ехн|чно! документап1| !з землеусщою щодо встановлення
мет< земельно| д!лянки .]'[р 24 (неъитребуваний пай) в нат1р1 (на м[сцевост!) л,тя
ведення товарного о|льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого всАт <Ащокомб|нат <<€лобожанський>> на територ1!
йатин|всько1 селищно] ради 9уфвського району {арк!всько| област| за
межами населеного щ/нкц для подаль1]1ого надання в оРенду:

1. 3атвердити 1ехн|вщ документац1то !з землеусщого щодо
вст.|нов.]]ен|б{ мех< земельно] д1лянки ]тгр 24 (невище6уваний пай) в натур!
(на м|сцевост1) для веден! { товарного с1льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого 8€А1 <<Ащокомб1нат <<€лобожанський> на територ1!
\4алин|всько| селищно! ради !{уц!вського району {арк|всько! област1 за
межами населеного тункт для под:1ль|пого наданн'{ в оренду.



2. Аадати .[{ <<Ащорес1рс)) пАт Ащокомб!нат <<€лобоэканський>

в оренду земельну д|лянку ){э 24 (невитребуваний лай) лля веден1'{ товарного
с1льськогосподарського виробництва .1з земель реформованого
Б(А1 <Ащокомб!нат <€лобожанський>> на територ|| йалин!всько'| селищно!

ради чугу!ъського району |арк|всько! обдаст| за ме]ками наоеленого пункту
площето 6,8026 га, кадасщовий номер 6з254559о0:03:000:0308, до моменц
отрим:1нн'1 власником ц|ст земельнот д|лянки св|доцтва про право власност| на
нер1.хоме майно, але не б|льлле н1ж на 10 рок|в.

3.,[ <Агрорес5рс> |!А1 Ащокомб|нат <<€лобох<анський>> зобов'язане:
3.1. }класти догов!р оренди на земельну дйянч з 9уц1вськото

районно[о дерхавното адм|н!страц[ето.
з.2. !о корис']ування земельною д|.гшнкого присцпити п!сля

державно| ресстрац!| договору оренди.
3.3. 8иконувати обов'язки землекорист} вача в!длов!дно до вимог

статт! 9б 3емельного колексу !кра|ни.
4. 1{онщоль за виконанням розпорядження зали1пато за собото.

!1ерп:ий заступнпк голови
районно1 дер2кавно! адм!н|страц!| вАРт(в|нов


