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хАРк]вськот оБлАст!
РозпоРяджвння

х, ц//..1/ с /с с/т,, /у,/{)% : /: о'--'--7'-7'т--- ------- /
!1ро затверд?кення
документац!1 !з землеустро[о цодо
встановлення метс земельно1 д!лянкш
!\} 7 (невитребуваншй пай) в натур! (на
м1сцевост!) для веден|!я товарного
с!льськогосподарського виробништва !з

земель реформованого |(€|1 <<0,схар>> па
територ1| 0схар|всько| селипшно1 рали
{уц!вського райопу [арк!всько!
област| за ме2{€ми цаселеного пункту
для подаль[!!ого надання в оренду

(ер1,тоиись статтями 6, 1з, з9 3акону 9ща!ни <|1ро м|спев1 державн|

ста:ттями 22,25, 5 5 3акону }кра|ни <<||ро землеустр|й>>, статгями 17 
' 
22' 9з, |22 

'
розд|лом { [!ерех|дних ||оло:кень 3емельного кодексу !кра1ни' постановок)
(аб|нец й|н|сщ|в 9кра!ни в|д 24'01.2000 )хго 119 <|1ро затвердження порядку

рессрац|! Аоговор|в оренди земельно1 частки (пато)>>, !казом [1резидента

9кра!ни в|д оз.|2'|999 }]'! 1529/99 <<||ро нев|дкладн1 заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектоРа економ1ки> та розглянув1пи за'{ву

ш| *с'^"д'р' вкуса) про затверАжентля 1ехн|нно| документац!! |з землеусщото

щодо встановлення ме)к земельно] д|лянки [э 7 (невищебуваний пай) в натур|
(на м1сцевост|) для ведення товарного с|льськогосподарсъкого виробництва 1з

земель реформованого (6|1 (всхаР) на територ1! !охар!всько| селищно| ради
9уц|вського району !,арк!всько! област1 за межами населеного пункту для
пода1ь1цого надання в оренду:

1. 3атверАити 1ехн|нну дочментап!то !з землеустрою щодо встановленн'1

меж земельнот д|лянки л! 7 (невиребуваний пай) в натур| (на м!сцевост|) лля

!|уц!в

1ехн!чцо!

адм!н|срац|!>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра|ни <[1ро порядок вид|лення в

нацр| (на м|сцевоот|) земельних д[лянок власникам земельних насток (па!в)>>,

ведешвя товарного с|льськогосподарського виробнит1тва !з земель

реформованого 1(€|{ <Бсхар> на територ1} Бсхар|всько| селищно] ради
{уц1вського району {арк|всько] област| за межами' населеного пункту для
пода]1ь1пого надан11'1 в оренду.



2'Аадати |1|{ <<€тандарт

2

вкуса) в оренду земельну д!лянку !х[о 7
веденн'1 товарного с1льськогосподарського(невитребуваний пай) д!|я

виробництва 1з земель реформованого 1{€|1 <Бсхар> на територ!1 Бсхар!всько!
седищно| ради !{уц!вського району )(арк1всько! област| за ме]к!|ми населеного
пункц |ш|оце|о 1,5863 га, кадасщовий номер 6325456800:02:001:0775, до
моменту отимання впасником ц!€т земельнот д|лянки св!доцтва про право
власност| на нер1,хоме майно' а.'1е не б;ль|].1е н1ж на 10 рок1в.

3. |[|{ <<€тандарт вцгса> зобов'язане:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д|тянку з 9угу!вського районното

дер)кавно}о адм1н1страц1е1о.
3.2. [о корист1ъангля земельно}о д|лянкото

дер:кавно| реестрац|| договору оренди.
приступити п1сля

3.3.8икотръати обов'язки землекористувана в1дпов1дно до вимог статт| 96
3емельного кодексу !кра!ни'

4. (онщоль за виконан11ям розпоряд)кенн'{ з:1пи1]]а!о за собо:о.

|[ер:ппй засцгппик голови
районно! дерясавно1 адм!ш!страц!1 1о.к. вАРж[!нов


