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1(ер1тонись статтями 6, 13 3акону )/кра!ни <|!ро м1сцев1 державн!
адм|н|страц1|>' статтями 5, 11' 13 3акону 9кра|ни <||ро порядок вид|лення в
натур1 (на м|сцевост|) земельних д|лянок власникам земельних чаоток (па!в)>,
статтями 22, 25,55 3акону 9кра!ни <||ро землеустр1й>, статтями 1,7, 22, 9з,
розд1лу [ ||ерех1дних |{олоя<ень 3емельного кодексу !кра!ни, постанова
1{аб!нету й|н1стр|в 9ща!ни в]д 24.01.2000 ль 1 19 ''|1ро затвердження |{орядку
реестрац|| договор1в оренди земельно] чаотки (пато)'', }казом |{резиден{а
}кра!ни в|д 03.12.1999. }'[р \529199 ''|!ро нев1дкладн| заходи щодо прй".'р""""
реформування ащарного сектора економ1ки'' та розглянувтпи заяву Ащ'ф|р*"
"Базал!!воький колос'' 198 в]д 22.07.2014 про затвердженн'! 1ехн]чно|
документац1| щодо встановлент{'! меж земельно| д1лянки ]ю 216
(невищебуваний пай) в нацр| (на м|сцевост1) для веденн'т товарного
с1льськогооподарського виробництва реформованого (€|{ ,'Базал!|вський'' на
територ|| Базал|]всько| с1льсько| ради 9уц!вського району {арк|всько| област1
за межами населеного пункц д.1бт подаль1т]ого наданн'[ в оренду:

1 . 3атвердити 1ехн|нну документац|то щодо встановлення ме>к земельно:
д|лянки }:гэ 216 (невищебуваний пай) в нацр1 (на м1сцевост1) для ведення
товарного с!льськогосподарського виробництва реформованого
1{€|! ''Базал||вський'' на територ!| Базал|1всько| с!льс!ко] радй йуцтвського
району [арк|всько| област| за межами населеного пункту для под€1льшого
наданн'{ в оРенду.

. 2.|\адати Ащоф1рм1 "Базал]]вський колос'' 1ФБ в оренду земельну
д1лянку -]ч[ч 216 (невищебуваний пай) для веден{и товарного
с|льськогосподарського виробництва реформованого (€|{ ''Базал1|вський'' на
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територ1т Базал1!всько] о|льоько! ради чуцтвського району {арк|всько| област!

за межами населеного пункц площе|о - 5,5990 га' кадасщовий номер
6325481000:01:000:1354, до моменту отримання' власником ц|е! земельно|

д|лянки св1доцтва про право власноот| на нерухоме майно' але не б|ль1це н|)к на
10 рок1в.

3. Ащоф!рма "Базал|!вський колоо'' 1Ф8 зобов'язана:
3. 1 . }класти догов]р оренди на земельну д!лянку з 9уц!вськото районното

дер}кавно}о адм1н1сщац|с}о.
3.2. Ао користування земельно|о д!лянкото

державно| ресстрац1т договору оренди.
3.3' Биконувати обов'язки землекориотувача в1дпов1дно до вимог

статг| 96 3емельного кодексу 9кра|ни.
4. (онщоль за виконанн'{м розпорядження пок.]1асти на заступника

голови районн! державно! адм|н|страц|! Б.[. (овальтук.

[1ерппий заступпик голови районнот
дер}кавно! адм!н!страц![ вАРя{ш|нов

приступити п1оля


