
чутивськА РАйоннА дшР}кАвнА Адм1н|стРАц|'!

хАРк|всько! оБ.,1Астт

Р о зп оРяджш ння

{уц1'в

[ехн!чно!

х' 4?"/

]|ро затверд2кенпя
документац|! !з землеустропо шоАо
встановдення ме:к земельно! д!лянки
)\! 342 (невитребуваний пай) в натр1
(на м1спевост!) ддя ведення товарного
с1льськогосподарського впробнип!тва !з

земель реформовапого [(€|1 <<!схар>> на

територ1! €таропокровсько! с!льсько!

радп 1[уц!'вського району {арк!всько!
област1 за ме)(ами паселе|'ого пункту
для подаль!||ого наданця в оренду

(ер1пониоь статтями 6' 1з. з9 3акону }крани <||ро м|сцев1 державн|

адм|н1сйац|ь, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <||ро порялок вид|левня в

йй; <Ё" м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>'

";;;"*; 
2?,25, 55 3акону !ща!ни <|1ро землеусщ1й>' статтями |1' 22' 9з ' 122'

розд!лом {, |1щех1дних п','*"", 3емепьного кодексу 9кра!ни' постаново1о
"к;;;у й;н;сщ;в тща:ъи в1д 24.01.2000 }т|с 119 <|1ро затв€рдхення |{орядку

р"""щ'';т дого!'р[в оренди земельнот наотки (паго)>' !казом |1резидента

т*р''ъ, 
'1л 

0з.12.|999 ]'{р 1529199 <|!ро нев|АклаАн| заходи щодо прискоренн'1

р"ф'рп,у"''''' ащарного сектора економ|ки> та розгпянув!ци за'{ву

|{|! <0татцарт вкуса) про затверАження 1ехн|нно! дочментац|! |з земпеустрото

щодо встановлен'' '"* ."'"],"'о| д|'ттянки !т{з 342 (невищебуваний пай) в

натр| (на м!сцевост1) для веден1{я товарного с!льськогосподароького

''й,'*.'' 1з зечель реформованого кст 'сБ5хаР> на територ!|

с'''р'!'.р'"",*'т с|льсько1 р'ди 
''{уц]вс"кот"о 

району }арк!всько! област| за

межами насепеного гг)']]кц д,и подапь1пого надан|{я в оренду:

1. 3атвердити 1ехн!нну доцплентац!го [з землеустро|о .щодо 
встановлення

'"* ."*",""6т д|лянки }'|э 342 1вЁвитребуваний пай.1 в нат1р| 1на м!сцевост1) Аля

,"."'',' товарного о|льоькогосйодарського виробництва |з земель

|"ф'р'''*'.'' к€|{ <Бсхар> на територ|| €таропокровсько{ с!льоько! ради

нф1,""*'.' рйону !арк!всько] обпаст| за мея<амЁ населеного п}'нкц для

подаль1]]ого надання в оренду.



2

2.|1адати |1|1 <€тандарт вчса)) в оренду земельну д|лянч }[э 342
(невитре6уваний пай) для ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп (всхар)) на територ!|
€таропокровсько! с|льсько] ради 9уц1вського рйону {арк1всько1 област| за
ме)ками населеного пункц площе|о 1,7388 га, кадастровий номер
6325487000:01:000:0682, до момент ощиман|'{ власником ц|с] земельно]
д|лянки свйоцтва про право власност1 на нерухоме майно, але не б|льцле н|х< на
10 рок1в.

3. |||! <(тандарт вчса> зобов'язане:
3.1. !класти догов!р оренди на земельну дйянку з 9уц!вськото районноло

дер)1{авнок) адм1н1страц1€|о.
3.2..{окористування земельно1о д1.'1янкок) присцпити п1с.]1,1

дер)кавно1 реесщацп договору оренди.
3.3. Бикоцгвати обов'язки землекорисчвача в!дпов|дно до вимог статт! 96

3емельного кодексу !ща!ни.
4. |{онтроль за вико|{анням розпоряд)кення з:ш]и!ца!о за собото.

!1ерпший заступнцк голови
райопно[ дерясавно! адм!п!страц!| !о.к.вАРтш|нов


