
чугу|ъськА РАйоннА двРя(АвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст|

РозпоРядя{[ння

|1ро затверд'кення

{уц!в

[ехп!чно!
документац!! !з землеустрого щодо
встацовлення меяс земельно[ д!лянкп
)\}3|0 (невптребуваний пай) в нацр1
(на м!сцевост|) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробништва |з

земель реформованого |(€!! <<0,схар>> на
територ!| €таропокровсько| с!льсько1
рали {уц!вського району &рк!всько|
област| за ме'€м!! цаселецого пункту
для подаль|||ого надання в оренду

1{ерутонись статтями 6, 1з, з9 3акону }кра!ни <|1ро м!сцев! дертсавн!
адм|н1сщац1!>, статтями 5' 11' 1з 3акону !кра!ни (про порядок вид{лення в

нацр| (на м|сцевост|) земельних д1лянок власникам земельних иасток (па!в)>,
ста:ггями 22,25,55 3акону }кра!ни (про землеуотр1й>>, статтями 17'22'9з, |22'
роздйом ! ||ерех[дних |!оло;кень 3емельного кодексу }кра!ни' постаново|о
1{аб|нету й|н1сщ|в 9ща!ни в!д 24'01.2000 )т[э 119 <|{ро затверд)1{ення ||орядч
рееощац!! договор1в оренди земельно! яаотки (пато)>>, 9казом |1резидента
}кра;ни в|д 0з '|2.|999 ]{р |529199 <|!ро нев|дкладн| заходи щодо прискорен!б{

реформування аграрного сектора економ{ки> та розг''ш{щ/в!ци заяьу
|{|{ <€тандащ вкуса)> про затвердх{ення 1ехн|чно] докрлентац1! !з землеустро1о
щодо встановлення меж земельно| д|ттянки 3'|э310 (невищебуваний пай) в
нацр1 (на м1сцевост|) для ведення товарного с|льськогосподарського
виробництва !з земель реформованого ксп <(всхар)) Ё{а територ[|
€таропокровсько! о|льоько] ради чуц!ъського рйону {арк|всько! област| за
межами населеного тункту для подаль1пого надання в оренду:

1. 3атвердити 1ехн|нну доцментац1го |з землеустрото щодо вотановленн.,{
меж земельно1 д|лянки }.[э 3 10 (невищеб1ъаний пай) в нацр! (на м1оцевоот|) лля
веден}'[ товарного с!льськогосподарського виробництва 1з земель

реформованого 1(€|{ <Ёсхар> на територ['[ €таропокровсько| о|льсько! раАи
9уц!воького району )(арк1всько! о6лаот1 за мея<ами' населеного п}'|]кц д,!я
подапь1].1ого надан}'{ в оренду.

м /?!



2

(стандарт вкуса)
пай) для веден1{'{

в оренду земельну д|лянку )'[э 310
товарного с1льськогосподарського

2. Ёадати |{[[
(невитребуваний
виробництва |з земель реформованого ксп <Бсхар> на територ|!
€таропокровсько! с|льсько| ради чуцтвського району {арк|всько! област| за
}1ежа!!1и населеного щ,нкц |1]1още1о 2'0081 га, кадастровий номер
6325487000:01:000:0684, до моменту отриманн'{ власником ц|с! земельно!
:!--тянки свйоцтва про право в]тасност| на нер1томе майно, але не б|льтпе н|х на
10 роЁв.

3. |1|[ <€тандарт вкусо> зобов'язане:
3.1' 9класти догов!р оренди на земельну д|лянку з 9угу'твською районно|о

дер:кавното адм[н1страц|его.
3.2. !о корисцван*ш земельною д|лянкою пристулиги п!сля

дертсавно'{ рессщац|| договору оренди.
3.3' Биконувати обов'язки землекористувана в|дпов|дно до вимог статг! 96

3емельного кодексу !кра!'ни.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядженн'1 зали1]]а}о за собото.

!1ерпший заступншк голови
районпо[ дерясавно! адм|н!страц![


