
!штивськА РАйоц|{А дшР)!ъвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст!
РозпоРяд)к0ння

!1ро 3атверд'(ецня

{уц!в

[ехн!чно!
документац!1 !з землеустропо щодо
встановлецпя ме:к земельно| д!лянки
.!\& 313 (невитребуваний пай) в нацр!
(на м!сцевост!) для ведепня товарного
с1льськогосподарського впробнип|тва !з
земель реформованого |{€[1 <<0,схар>> на
територ!! €таропокровсько! с!льсько1
ради 9уц!вського району [арк!всько1
област| за мея{ами населеного пункту
для подаль|цого надання в оренду

(еругонись статтями 6, \з, з9 3акону 9ща}ни <|{ро м1сцев1 лержавн!
адм|н|сщац|!>, статтями 5, 11, 13 3акону укра!ъи <<|{ро порядок вид|лент:я в
нацр| (на м|сцевост1) земельних д!лянок власвикам земельн!{х насток (па!в)>,
статтямп 22,25, 55 3акону 9кра!ни <[{ро землеусщ|й>>, статгями \7 ,22,93, 122,

розд!лом { ||ерех|дних |{олотсень 3емельного кодексу 9ща!ни, постановок)
(аб1нету \4|н|ощ|в 9ща!ни в1д 24'0| '2000 !т[э 119 <|1ро затвердх{ен!'{ [{орядку

реесщац|! договор|в оренди земельно| настки (па:о)>, 9казом |{резидента
!кра!ни в|д 03 '|2.1999 !'{р \529|99 <|1ро нев[дк.тгадн| заходи щодо прискорення

реформування аграрного оектора економ!ки>' та розг.]|'{нув!пи зФ{ву
|1|! <€тандарт вкуса) про затвеРдження 1ехн|нно| документац[! |з землеусщок}
щодо встановленн'1 меж земельно! д!:тянки }[э313 (невищебуьаний пай) в
нацр! (на м[сцевост|) для веденн'] товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (всхар) на територ|!
€таропокровоько| с!льсько| ради чуц!ъського району {арк|всько| област! за
меха}.1и населеного щнкц д1я подаль|пого надан}{'{ в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну дотсрлентац!то [з землеустрото щодо вотановлення
ме:к земельно! дйянки ']т[р 3 13 (невиребуваний пай) в натур1 (на м[оцевост|) дпя
ведення товарного сйьськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|1 <Рсхар> на територ|| €таропокровсько! о|льсько| ради
9уц!вського району !арк1всько! област! за межам# населеного г!ункту ддя
под(1ль|пого надан|{-,{ в оренду'

м /?}



2

?. на.]ати |1|1 <[танларт вкуса>
(невитребуваний пай) для веден11я

в оренду земельну д1,тянку !\!313
товарного с!льськогосподарського

в:тробништва !з земель рефорп:ованого ксп <<Бсхар> на територ|!
€таропоьровсько] с|льсько] ради 9угу!вського району !арк|всько! област| за
ь1ежа]!1и населеного гункту плошето 2'1266 га, кадастровий номер
6325487000:01:000:0685' до моменту отРимання власником ц!с! земельно!
д!лянки св1доцтва про право власност1 на нер)томе майно, але не б|ль:пе н1ж на
10 рок|в.

3. [{|! <€тандарт вкуса> зобов'язане:
3.1.9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9угу|вськото районною

дер]кавно1о адм1н1страц!с1о.
3.2.,{окористування земельното д1лянкото приступити п1сля

державно1 ре€сщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекористувача в1дпов|дно до вимог статт! 96

3емельного кодексу 9ьра!ни.
4. 1{онтроль за виконанн'1м розпорядження зали1]]а}о за собото.

[|ерпшпй заступник голови
районно1 дер;кавно! адм!н!страц!!


