
чугу!вськА РАйоннА двР)1ивнА Адм!н!стРАщя
хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРяд){(шння

9уц!в

[ехн!чно|

хр /2?
[1р' затверд'(ення
документац!1 !з землеустрого шоАо
встановле|!шя мехс земельно! д!лянкп
}[з 338 (невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сцевост!) для ведення товарного
сйьськогосподарського виробништва |з
земель реформовапого |{€!1 <<!,схар>> па
територ!! €таропокровсько! с!льсько1
ради 9уц!'вського району [арк1всько1
област! за ме'(амп насе.,|ецого пункту
для подаль|||ого наданця в орешду

!(ер1тояись отаттями 6' 1з' з9 3акону 9кра|ни <[{ро м1сцев1 дерхсавн|
адм|н|отрац1|>, статтями 5, 11, 1з 3акону 9кра|ни <<|[ро порядок вид!лення в
нацр| (на м1сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних иасток (па!в)>,
стаття;аи 22,25, 55 3акону }ща!ъи (пРо землеуотр|й>>, статтями 17'22'9з' \22'
розд!лом )( |{ерех|дних |{оложень 3емельного кодексу 9кра|ни' постаново}о
1{аб|нету й|н|сщ|в 9ча!ни в1д 24'0|.2000 !т{э 119 <|{ро затвердження |1орядч
рессщац1| договор1в оренди земельно| яаотки (пато)>>, 9казом |[резидеттта
!кра!ни в|д 0з '|2.|999 !'{р |529199 <||ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора економ!ки> та розгпящ.'в!ци заяву
|{|{ <<€та:иарт вкуса) т|ро затвердження 1ехн|чно] документац1| |з землеустро1о
щодо встановлення ме}( земельно| д|тянки )\! 338 (невищебуваний паф в
нацр| (на м!сцевост!) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого ксп <<Бсхар> на територ1!
(таропокровсько] с1пьсько] ради чуцтвського району {арк1всько! област| за
межами населеного гункц д]1,{ подапь1]]ого наданн,{ в оренду:

1. 3атвердтгп: [ехн1нну док)ъдентац1то |з землеустрого щодо вотановленн'1
ме>к земельно] д|лянки ]хгр 338 (невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост!) дття
ведення товарного с!льськогосполарського виробништва 1з земель
реформованого 1(€|{ <Бсхар> на територ|| €таропокровсько! с|льсько! раАи
9уц1вського району 1,арк|всько! област1 за межами'населеного пункт для
под:1пь!пого надан|{'{ в оре1|ду.



2. Ёадати |1|1
(невитребуваний

2

(стандарт вч/са)) в оренду земельну д!лянку }.[э 338
пай) лля веден|1'| товарного с !л ьс ькогослодарс ького

виробництва |з земель реформованого ксп (всхар)) на територ1|
€таропокровсько| с|льсько| ради 9угу!вського району )(арк|всько| област1 за
ме)ками населеного щ.,нкту площек) 1'7388 |3, кадастровий номер
6325487000:01 :000:0681, до моменц отримання впасником ц1е| земельно!
д1,тянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно' але не б|льпте н|ж на
10 рок1в.

3. [1[[ <<€тандарт вчса> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д1лянку з чуц]всько}о районно}о

дер;кавного адм|н1сщац|е:о.
3.2. {о корисгувангш земельно}о д!.гшнкою присцпити п|сля

дер>кавно! рессщац!! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в;дг1ов!дно до вимог статг| 96

3емельного кодексу укра!'|{и.
4. (онроль за виконанням розпоряджен|{'1 зали1пло за собо|о.

!1ерлший засцгпник головп
районпо1 дер)кавно! адм!н!страц|1 |о.к. вАРжш1нов


