
чугу|вськА РАйоннА дшРх{АвнА Адм|н|стРАщя

хАРк|всько! оБлАст1
РозпоРяджшння

лъ {?ё9уц!в

1|ро 3атверд2псення 1ехн1чно! документац[!
1з 3емлеустро!о щодо встановлення ме}!(

земельно! д|лянки л!: !7 (невитребуваний
пай) в натур1 ("а м1сцевост|) для ведення
товарного с!л ьсько го сп ода рсь ко го
виробництва !з земель реформованого
всАт <<Агрокомб!нат <<€лобоэпсанський>>

на територ!! }![алин!всько[ селищно! ради
{уц!вського району [арк1всько! област1
за ме)[(ами населеного пун!(гу для
подаль!цого надання в оренду

1(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|[ро м!сцев| дерх<авн|
адм!н|страц!|>>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра|ни <||ро порядок вид|лення в

нацр| (на м[сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних часток (па!в)>,

статтями 22,25,55 3акону 9кра!ни <|{ро землеустр!й>>, статгями 1'7,22,9з, \22,

розд|лом )( |[ерехйнргх ||оложень 3емельного кодексу )/кра!ни, постаноЁото
|(аб[нец &1|н|сщ|в }кра!ни в|д 24.0\ 2000 ]чгр 119 <||ро затверд)кен}ш{ ||орядку

реесщац|! договор|в оренди земельно| частки (пато)>>, 9казом |[резидента
}ща|ни в|д 03.|21999 !'{у \529|99 <|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|кш> та розг.]ш{нув|]!и заяв!

$ <Ащоресурс) т1Ат Ащокомб[нат <<€лобожанський>> в|д 14.|0.20|4 ]чгэ 158

про затверд)кення 1ехн1чно| дочментац!] !з землеусщо}о щодо встановлення
мех( земельно] д|лянки ]ч|р 17 (невище6уваний пай) в нацр| (на м|сцевост|) лля
веден}1я товарного с!льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого всАт <<Ащокомб|нат <<€лобо>канський> на територ[|
Р1алин!всько| селищно\ ради 9уц!вського району )(арк|всько[ област| за

ме)ками населеного гункц д]1я подаль1цого надачня в,оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну документац[то 1з землеусщо1о щодо

встановлення ме)к земельно] д!лянки }т[э |7 (невище6уъантай пай) в натур|

(на м|сцевост|) д.]ш{ веденн'1 товарного с!льськогосподарського виробництва |з

земель реформованого всАт <<Ащокомб|нат <<€лобох<анський>> на територ[!
1!1алин]всько| селищно| р'д, т{уц|вського району [арк1всько? област| за

ме)ками населеного гункц д.т1я под€}пь1шого 11адання в оренду.



2. Ёадати дп

2

<<Ащоресурс) т1Ат Ащокомб!нат <<€лобо:канський>> в

оренду земельну д!лянку ]\ъ 17 (невищебуваний лай) д.]ш[ ведення товарного

.й"."*'.осподарського виробництва |з земель реформованого всАт
<Ащокомб|нат <<€лобо:канський>> на територ|{ йалин|всько| селищно| рали
9уц!вського району )(арк1всько[ област| за межами населеного пункц площе1о

о,явтв га, кадасщовий номер 6з25455900:03:000:0306' до моменц ощимання
власником ц|с] земельно! д|лянкд св|доцтва про право власност! на нерухоме

майно, €}ле не б|льшле н}к на 10 рок|в.
3. дг| <<Ащоресурс) т1Ат Ащокомб|нат <<€лобо:канський>> зобов'язане:

3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д!лянку з 9уц!всько1о

приступитут п1сля

[1ершп *1й 3аступник голови
районно! держ(а вно! адм|н1страц1! вАРжш|нов


