
чугивськА РАйоннА дшРжАвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст1

РозпоРяджвння

!{р )/{ /{уц!ъ

!1ро затверд2кення [ехн!чно!
документац|! !з землеустрою щодо
встаповлецня мелс земельно1 д!лянки
!\! 381 (невптребуваний пай) в натур!
(на м1сцевост1) для ведення товарцого
сй ьськогосподарського виробништва !.з

земель реформованого (€|| <<8схар> на
територ!| €таропокровсько! с!льсько|
ради 9уц!вського району &рк!всько1
област1 за мея(дмп яаселеного пуцкц/
для подаль[шого надання в оренду

1(ерутонись отаттями 6, \з, з9 3акону 9кра!ни <<[1ро м!сцев1 дер;кавн|
адм!н|страц|!>, статтями 5' 11, 13 3акону }кра|ни <|1ро порядок вид|лення в
натщ1 (на м1сцевост|) земельних д|,тянок власникам земельних 'тасток (па!в)>,

статтями 22,25, 55 3акону !ща|ни <|1ро землеустр|й>' отаттями 17 
' 
22' 9з, 122'

розд|лом { |1ерейдних |{олохсень 3емельного кодексу 9кра!ни, постановото
(аб|нету й!н!сщ!в 9ща!ни в|д 24.01.2000 )\го 119 <||ро затвердя(енн'{ |{орядку

реесщац[| договор1в оренди земельно| настки (пато)>, !казом |1резидента
}кра!ни в1д 0з.12.1999 !'[р |529199 (про нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

рефорптуваттня ащаРного оектора економ1ки', та розг'1янув1ци зб{ву
[{|[ <€тандащ вкуса)> про затвердження 1ехн|чно| документап|| 1з землеусрою
щодо встановленн'1 ме}( земельно] д1лянки ,]\гр 381 (невищебуваний пай) в

нацр! (на м|сцевост|) д']1'1 ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <Бсхар> ва територ|!
€таропокровсько| с|льсько] ради чуц!ъського району !арк1всько! област1 за
ме)ками населеного пункц д']1'{ подаль1цого надання в оренду:

1' 3атвердити 1ехн!нну док}'ментац|ю 1з землеустрою щодо встановлен!'{
ме;к земельно! д!лянки.}ч[ч 381 (невиребуваний пай) в натур| (на м1сшевост1) лля
ведення товарного с1льоькогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|{ <8схар> на територ|! €таропощовоько| с|льсько! ради
9уц!вського району [арк!всько] област| за мех<ами населеного п}ъкц д.]ш{

подаль!цого наданн-,1 в оренду.
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2. Аадати |1|{ <<€тандарт вкуса>) в оренду земельну д!лянку .|'[э 381
(невитребуваний пай) д!|я ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <Ёсхар> на територ1|
€таропокровсько] с1льсько] ради {уц|вського району {арк|всько! област| за
ме}(ами населеного пункту площе1о \'1579 [8, кадастровий номер
6325487000:01:000:0686, до моменц отриман1'01 власником ц|е] земельно]

д1лянки св|доцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б1льтпе н1ж на
10 рок[в.

3. |{|{ <€тандарт вкуса> зобов'язане:
3.1. 9класти догов1р оренди на земельну д|.гтянку з 9уц!вськото районно|о

дерт<авното адм|н1страц1ето.
3.2. ,(о корисцван:ля земельно1о д1лянко}о приступити п1сля

дер)кавно1 ре€сщацп договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцваяа в!дпов1дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща'йи.
4. (онщоль за виконанням розпоряд)кен}{,{ зали1]]а1о за соболо.

[1ерпший засцгпнпк голови
райопно! дертсавно! адм!н!страц!| вАР)|{!,|нов


