
чугу!вськА РАйоннА двРт{АвнА Адм|н1стРАщя
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРядя{вння

!& //,
|1ро затверд'(ення

9уц!ъ

?ехц!чно!
докумептац11 !з землеустропо шоАо
встановлення ме:к земельно| д!лянки
!\} 332 (невитребуваний пай) в натур!
(на м!сшевост!) для ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва 1з

земель реформованого 1{€[1 <<0,схар>> на
територ!! €таропокровсько! с1льсько!

рали {уц!вського району {арк!всько|
област| за ме?|{ами населеного пункту
для подаль|цого наданця в оренду

1{ер1тонись статтями 6, |з. з9 3акону }ща1ни <<|1ро м|сцев! державн|
адм|н|сщац||>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра|ни <пРо порядок вид|ленг:я в
нацр[ (на м[сцевост!) земельних д1лянок власникам земельних насток (па1в)>,

статтями 22,25,55 3акону }кра!ни <[{ро землеустр|й>! статтями 17 
' 
22'9з' |22'

розд|лом { |1ерех1дних |[олотсень 3емельного кодексу !кра!ни' постановою
(аб|нету й1н1стр|в !кра|ни в|д 24.01.20оо }{э 119 <|1ро затверд}(енн'{ |1орядку

рееотрац1| договор1в оренди земельно| частки (пато)>, !казом |1резидента

}крайи в|д 0з.12'|999 !'{р \529199 <<||ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

реформувант:я ащарного сектора економ!ки'' та розглянув1]]и з"яву
|{|1 <€тандарт вкуса> про затверлхсення 1ехн|ино| документац!{ 1з землеустрото

щодо встановлення ме)к земельно| д1лянки !\! 332 (невитребуваний пай) в

нацр| (на м|сцевост|) для ведення товарного с!льськогосподарського
виробництва |з земель реформованого ксп <Рсхар> на територ1|
(таропокровсько] с|льоько] ради чугу1вського району {,арк1всько| област| за
межами населеного пункту для пода]!ь1]]ого наданн'1 в оренду:

1. 3атверАити [ехн|нну документац!то |з землеустрого щодо встановлення
мет< земельно| д|лянки }[р 332 (невищебуваний лай) в натур| (на м1сцевост1) лля
ведення товарного с!льськогосподарського виробництва |з земель

реформованого 1{€[| <Ёсхар> на територ|| €таропощовсько| с1льсько| рали
9уц!вського району {арк|всько] област| за межами !'таселеного п}'нкц для
подаль1шого наданн,1 в оренду.



2

2' |1адати [1|1 <<€тандарт вкусо>
(невитребуваний пай) д.]1'1 ведення

в оренду земельну д!лянку )!э 332
товарного с|льсъкогосполарського

виробництва |з земель реформованого ксп <<Бсхар>> на територ!!
€таропокровсько] с|льсько] рали 9угу|вського району )(арк|всько! област| за
межами населеного пункту площе|о 1,8710 га' кадасщовий номер
6325487000:01 :000:0683, до моменту отримання власником ц|с| земельно|

д!пянки св|доцтва про право влаоност| на нерухоме майно, але не б!льтпе н|ж на
10 рок1в.

3. |{|1 <€тандарт вкуоо> зобов'язане:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д|.тшнку з 9уту!вськото районното

державно|о адм|н|страц1е1о.
3.2. .{о користування земельно}о д1лянко}о присцпити п1сля

державно1 ресстрацп договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов!дно до вимог статт! 96

3емельного кодексу уща'1ъи.
4. 1(онщоль за виконан}ям розпоряд)кенн'{ зали!]]а[о за собото.

[1ерпппй засц.'пник головп
райопно! дер:кавно| адм1н1страц!| .к. вАРя{в'!нов


