
(пту|вськА РАйоннА двР)1цвнА Адм1н[стРАц1я
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяд)кшння

4? х" ,179уц1в

[ехн!чпо!|1ро затверд?кення
документац!! !з землеустрою щодо
встановлення ме:к земельно! д1лянки
)п& 292.1 (невитребуваний пай) в натур1
(на м!сцевост!) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробництва !з
земель реформованого |(€!1 <<!,схар>> ша

терптор11 Ёсхар!всько| селипшно1 рали
{уц!вського району &рк1всько!
област! за ме2ками населеного пуцкту
для цодаль!||ого надання в орецду

1{ер1тонись статтями 6, 1з, з9 3акону !кра!ни <<[1ро м1сцев| лерэкавн|
адм[н1страц|!>' статтями 5, 11, 1з 3акону !кра|ни <|1ро порядок вид!лення в

натр! (на м1сцевоот|) земельних д1лянок власникам земельних насток (па1в)>,

статтями 22,25, 55 3акону }кра]ъи (<про землеуотр|й)), статтями 17,22,9з,122'
розд|лом !, |{ерех|дних |!олоэкень 3емельного кодексу !кра|нш, постаново}о
1{аб[нету й|н[стр!в !кра|ни в|д 24.01.2000 !\! 119 <|{ро затверд)кенн'1 |1орядч
реесщац|| договор!в оренди земельно] частки (пало)>, !казом |[резидента
!кра!ни в1д 0з-12.|999 !'{р 1529199 <|1ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

рефорплування аграрного сектоРа економ|ки>' та розглянувт]1и заяву
|1|1 <€тандарт вкуса)) про затвердження 1ехн|ино! доьументац|| !з землеустрото

щодо вотановлення ме;к зсме.:тьно| д1лянки }{р 292.] (невитребуваний пай) в

натур1 (на м1сцевост|) для ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|| <Бсхар> на територ|| Бсхар[всько|
селищно] ради чугу!ъського району {арк!всько| област1 за меха.}.1и населеного
пункту для подаль|]]ого надан}{я в оренду:

!.3атвердити ! ехн1чну док1ментац1}о 1з землеустро|о цодо вотановлення
мехс земельно] д|лянки .}'{р 292.1 (невищебуваний пай) в натур[ (на м!сшевост|)

1. 3атверАити 1ехн1нну док1ментац|1о 1з

для ведення товарного с[льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого (€|{ кЁсхар> на територ!! Бсхар|всько| селищно! ради
9уц!вського району харк1всько| област| за межами' населеного пункту для
подапь|пого надання в оренду.
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2'|7адати |]|[ <€тандарт вкусо) в оренд/ земельну д|лянку )т[э 292.1
(невищебуваний лай) для веденн'{ товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого (€|1 <Бсхар> на територ!1 Бсхар|всько!
селищнот ради 9уц1вського району {арк!всько] област1 за мехами населеного
гункц площе1о 1,4054 га, кадастровий номер 6325456800:02:001:0113, до
моменту ощимання в:]асником ц|с| земельно| д!лянки св1доцтва про право
власноот1 на нерухоме майно, ате не б1ль;пе н|х на 10 рок|в.

3. |||[ <€тандарт вцса> зобов'язане:
3.1. !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9угу!вськото районното

дер:кавноло адм|н1сщац1ето.
3.2. !'о користувангш 3емельною д;лянко]о приступи1и п1сля

державно| рессрац|| договору оренди.
з.з. викощ,вати обов'язки землекористувача в!дпов|дно до вимог статт| 96

3емельного кодексу 9ща!ни.
4. |{онщоль за виконанням розпоряд)кен1'{ запи1!1аю за собото.

|1ерп:шй заступшик голови
районно| дерясавно! адм!н!страц!|
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