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затверд'кення
документац!! !з землеустропо щодо
встановлення мехс земельно! д!лянкп
,\! 255 1невитребуваний пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського впробнпцтва !з
земель реформовапого (€11 <<0,схар>> на
територ1! Ёсхар|всько! селищно[ ради
9уц|вського району !арк1всько!
област! за мея(амп населеного пункту
для подаль[||ого надання в оренду

1{ер1+онись статтями 6' 1з, з9 3акону !кра!ни <[1ро м|сцев! дерхсавн1
адм|н|сщац11)>, стаття1\1и 5, 11, ]3 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид|лення в
натур1 (на м[сцевост[) земельних д]лянок власникам земельших насток (па1в)>,

статтяълл 22,25, 55 3акону }кра!ъи (про землеусщ1й>>, статтями 17'22'9з' 122'

розд|лом { |{ерех[дних |{оложень 3емельного кодексу !кра!ни' постаново1о
}Фб|нету й1н|отр|в 9кра!ни вй 24'01.2000 )т|е 119 <|1ро затверд}(ення [!орядку
реесщал|! договор|в оренди земельно] частки (паго)>, !казом |1резидента
!кра!ни в1д 0з.12.1999 !'[р 1529/99 <|]ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення

реформування атаРного сектоРа економ]кил та розглянув1пи заяву
[!|1 <€тандарт вкуса> про затвердження 1ехн|чно] документац!! !з землеустро*о

щодо встановлення меж земельно! д|:тянки },[э 255 (невитребуваний пай) в
нацр1 (на м1сцевост1) д1я веденн'{ товарного с|льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого 1(€|| <Бсхар> на територ|! Ёсхар1всько|
селищнот ради 9уц!вського району !,арк|всько| област| за межами наседеного
[ункц д.]1'1 подаль|пого надан}{'1 в оренду:

1. 3атвердити [ехн1нну докртентац!то !з землеустрою щодо встановлення
меж земельно| д[лянки ]'{ч 255 (невиребуваний пай) в нат1р! (на м|сцевост|) для
ведення товарного о1льоькогосподарського виробнил]тва |з земель

реформованого (€|| кБсхар> на територ!| Рсхар|всько| селищнот ради
9уц|вського району [арк1всько! област1 за межам# населеного пункту для
пода.ль|!]ого надання в оретцу.



2. Ёадати |[|{
(невитребуваний

<€тандарт
пай) для

2

вкуса)) в оренду земельну л|тяньу -}'{в 255
веден1'{ товарного с|;тъськогосподарського

виробництва 1з земель реформованого 1{€[! <Бсхар> на територ1| Бсхар!всько|
селищнот ради 9уц|вського району {арк|всько] област| за !1е)ками населеного
пункц/ площе1о 1,5864 га, кадастровий ноп:ер 6325456800:02:000:0776, до
момент ощимання в'тасником ц|с| земельно| д|лянки св1доцтва про право
власност| на нерухоме майно, але не б|ль:пе н|х на 10 рок1в.

3. |[|[ <<€тандарт вчсо> зобов'язане:
3.1. !класти догов[р оренди на земельну д!лянку з 11угу!вською районного

дерэкавното адм|н1сщац1сто.
3.2. 

'{о 
користування земельно|о

державно| ресстрац|! договору оренди.
д1лянко}о

3.3.8иконувати обов'язки зем-лтекористуваяа в!дпов!дно до вимог статт1 96
3емельного кодексу 9ща!ни.

4. 1{онтроль за виконанн'{м розпорядження зали1]]а]о за собото.

приступити п1сля

[1ерппий засц/пник голови
районно| дер:кавно! адм1н1страц1| !о.к. вАРжп,!нов


