
(тугивськА РАйоннА двРяъв!{А Адм!н|стРАц[я
хАРк|всько! оБлАст1

РозпоРяд)квння

||ро затверд'|(ецця

{уц1в

[ехн1чно|
документац!1 1з землеустропо шоАо
встановлен||я меак земельно! д!лянки
.}& 28| (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведепня товаРцого
с1льськогосподарського виробни:!тва 1з

земель реформованого (€|1 <<Бехар>> на
територ|1 Б,схар!всько1 селищно! радш
9угу1вського району [арк!всько!
област1 за ме'(ами цаселецого пункту
для подаль||!ого ||адання в оренду

|{ер1тонись статтями 6, 13, з9 3акону !кра1ни к|!ро м|сцев1 державн|
адм|н1сщац||>>, отаттями 5, 11, 13 3акону !кра!ни (про порядок вид!лення в

нацр1 (на м1сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних яаоток (па!в)>,

отаттями 22,25,55 3акону !ща!ни <<||ро землеусщ|й>>, статтями |7'22'9з' 122'

розд|лом { |{ерех[дних |{оложень 3емельного кодексу 9ща!ни' постаново}о
(аб1нету й!н|стр|в 9ща!ни в1д 24.01.2000 }хгэ 119 <|1ро затвердження [орядку
реесщац|! логовор1в оренди земельнот яаотки (пало)>>, }казом |1резидента

9кра'|ни в|д 0з -|2.|999 !'{р 1529199 (про невикпадн1 заходи щодо прискорен|б{

рефорп9ъання аграРного сектора економ|кя>' та розг']ш{нув1].1и заяву
|1|1 <€тандарт вкуса> про затвердження 1ехн1нно! докуметттац|| |з землеустрото

щодо встановлення ме)к з9м9льно] д1лянки 3т[э 281 (невитребуваний пай) в

нацр1 (на м|сцевост[) д:|'{ веденв'{ товарного с!льськогосподароького
виробництва |з земель реформованого 1(€|{ <Бсхар> на територ|! Рсхар|всько!
селищно1 ради чуц!ъського району [арк|всько| област| за ме)€ми наоеленого

тункц для пода.,!ь1т]ого надання в оре}1ду:

1. 3атвердити 1ехн1нну докрлентац|ло 1з землеустрото щодо встанов.]1ення

мехс земельно! д1лянки ш9 281 (невищебуваний пай) в нацр! (на м!сцевоот|) для
ведення товарного с!льськогосподарського виробнит{тва |з земель

реформованого !(€|| <8схар> на територ|| Бсхар1всько! селищно! рали
9уц!вського району !,арк1всько| област| за метсамй населеного пункту для
подапь[]]ого надавн'{ в оренду.

пл /1$р 7( -.у



2. Ёадати ||||
(невитребуваний
виробництва !з земель реформованого 1(€|[ <Бсхар>> на територ|! Бсхар!всьхо|
селищно! ради 9уц!вського рйону !,арк|всько] област| за ме]ками населеного
|тункц площек) 1'5863 га, кадасщовий номер 6325456800:02:001:0774, до
моменту отимання власником ц|с! земельно! д!лянки св1доцтва про право
власност1 на нерухоме майно, апе не б[льтпе н}к на 10 рок!в.

3. [1[| <<(тандарт вкусо> зобов'язане:
3.1. 9класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9угу!вськото районното

державнок) адм1н1страц1е|о.
3.2.,{окористування земельно1о

дер>кавно| реесщац|! договору оренди.
д1лянко}о

3.3.8иконувати обов'язки землекористуваиа в1дпов1дно до вимог статт1 96
3емельного кодексу 9кра!ни.

4. 1(онтроль за виконанцям розцоряд)1(ення з:}пи|]]а!о за собото.

[|ерпший заступп|!к голови

райошно[ дерясавно! адм!н!страц!! вАРя{ш|нов

2

<<(тандарт вкус0) в оренду земельну д1лянку ]'{9 281
лай) Аля ведення товарного с!льськогосполарського

присцпити п1сля


