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РозпоРяд)к[ння
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^+ 9уц!в х, у'1/

1[ро затверд?кення [ехн!чцо!
документаш!! |з землеустро:о шоАо
встановленця меяс земельно! д!лянки
$э 382 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сшевост!) для веде||ня товарного
с!льськогосподарського виробниптва 1з

земель реформованого [{€!1 <<[схар>> на
територ1! €таропокровськот с!льсько!

ради {уц|вського району )(арк|всько|
област! за ме'кам!1 насе.]|ецого ||ункту
для подаль|||ого надання в оренду

(еру:онись статтями 6, 1'3, з9 3акону }кра!ни ((про м!сцев| державн1

адм[н!сщац|}>, статтями 5, 11, 13 3акону }ща!ни <<|!ро порядок вид1пення в

нат:р1 (йа м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельних насток (па!в)>,

стйямм 22' 25, 55 3акону 9кра1ни <||ро землеусщ|й>, статтями |1 
' 
22,9з ' |22'

розл|лом )( |1ерех1дних |1оложень 3емельного кодексу !кра!ни, лостановою
(аб|нету й|н1ср|в 9кра!ни в1д 24'01.2000 !\гэ 119 <|!ро затверд}(енн-'] |!орядку

рееотрац|| договор1в оренди земельно{ иастки (пато)>>, !казом 11резилента

}кра!ни в|д 0з.\2.|999 ]{р 1529199 <<|{ро нев!дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|ки> та розгля}|}ъ1ци за'{ву

|1[| <<[тандарт вкуса)) про затвердження 1ехн|чно| документаш|! |з землеустрою

щодо встанов.'1ення ме)к земельно] д1лянки )\! 382 (невитребраний пай) в

нацр| (на м|сцевоот1) д']!'1 ведення товарного с!льсъкогосполарського

,'р'б"'ц'"' |з земель реформованого ксп <<Бсхар>> на територ!!

€таропокровсько] о!льсько] ради чуц]вського району {арк1всько! област| за

межами населеного пункц д]ш( подаль1пого наданн'1 в оренду:
1. 3атверАити 1ехн|нну документац[то !з землеустрого щодо встановлення

меж земельно1 д|лянки,]\[р 382 (невитреб1ваний пай) в натур| (на м!сцевост|) лля
ведення товарного с!пьськогооподарського виробництва !з земель

реформованого 1{€|[ <Рсхар> на територ|| €таропокровсько| с|льсько| рали
чуцтвського району |арйвсько] област1 за мехами населеного пункту д!ш1

пода.'ть1]]ого надання в оренду.
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2.|1аАатц |!|{ <<(тандарт вкуса)) в оренду земельщ' д|лянц' ,/\'я 382
(невищебуваний пай) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого ксп <<Бсхар> на територ||
€таропощовськот с!льськот ради 9угу!вського району )(арк[всько'1 област! за
межами населеного щ/нкту площе1о 1,765з [3, кадастровий помер
6325487000:01:000:0687, до моменту отРиманн'{ власником ц!с! земельно!
д['пянки св1доцтва про право в'|1асност| на нер),хоме майно, а.лге не б|дьцте н!ж на
10 рок|в.

3. |{|{ <€тандарт вчсо> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц|вськото районно:о

державно!о адм1н1страц1е|о.
3.2. {о користування земельно1о д|лянкото

дерт<авно| реесщац1| договору оренди.
прист}41ити п1сля

3.3. Биконувати обов'язки землекористувана в!дпов1дно до вимог статг1 96
3емельного кодексу }{'кра|'ни.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кен}б{ зали1па}о за ообою.

[1ерпший засцгпнпк головп
районно! дерясавпо! адм!н!страц|! }о.к. вАРжш!нов


