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''Базал!!'вський''
Базал!!всько!

на терптор||
с!льсько! ради

{уц!вського району {арк!всько1
област! за мел(ами цасе.,|ецого цункту
для подаль|||ого надапця в оре|!ду

{(ерулонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|{ро м!сшев! лержавн1
адм1н|страц|}>, статтями 5, 11, 13 3акону !кра!ни <<|{ро порядок вид!ленгтя в
нацр1 (на м|сцевост|) земельних д[,чянок власникам земельних наоток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <|!ро землеуощ|й))' статтями \7,22' 9з'
розд!лу 1 |{ерех1дних |1олохсень 3емельного кодексу !ща|ни, постанова
1{аб1нету й|н|сщ|в ){'ща!ни в1д 24'01.2000 }.|э 119 ''|{ро затвердження |{орядц
реестрац!| договор|в оренди земельно| частки (пато)'', !казом |1резидет{та
}ща|ни в|д 03.12.1999 ' !'{р 1529199 ''||ро нев|дкладн! заходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ|ки" та розглянувп:и заяву Ащоф|рми
"Базал]!вський колос'' 1Ф8 в|д 22.07.2014 про затверд)кенття 1ехн1чно]
документац1| щодо встановлення меж земельно| д1'пянки ]'[р 67 (невитребуваний
пй) в нат1р! (на м|сцевост!) д.]1я ведення товарного сйьськогооподарського
виробництва реформованого 1{€|[ ''Базал1!вський'' на територ|| Базал|!всько|
с|льсько] ради 9уц!воького району {арк!всько| област1 за мет(ами населеного
пункту д]1'{ подаль|]]ого надан}1я в оренду:

1. 1атверлити [ехн1нщ логср:ен гаш!ю щодо встановлення меж земельно]
дйянки .}.[ч 67 (невитребуваний пай) в нацр! (на м|сцевост|) д:|'{ веденн'{
товарного с|льськогосподарського виробництва реформованого
1{€|{ ''Базал1]вський'' на територ|| Базал|1всько1 с1льёько1 ради чуц]ъського
району {арк!воько| област! за мет(!!}1и населеного !тункту д.]!'{ подаль!пого
наданн'{ в оренду.

2.|1адати Ащоф1рм1 "Базал|]вський колос'' 1Ф8 в оренду земельну
д[лянку .}:гр 67 (невищебуваний пай) д]1я веден}'{ товарного
с|льськогосподарського виробництва реформованого (€|{ ''Базал|!вський'' на
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теРитор|т Базал!!всько] с1льоько! раАи 9уц!вського району {арк!всько] област1

за межами населеного пункту [поще!о - 5'3918 га, кадасщовий номер
б325481000:01:000:1359, до моменту отримання' власником ц|€т земельво!

д|лянки св|доцтва про право власност| на нер1о<оме майно, а.лте не б|льше н1ж на

10 рок1в.
3. Ащоф!рма "Базал!твський колоо'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов!р оренди на земельну л!лянку з 9угу|вськото районното

дер)кавно|о адм1н1стац1е|о.
3.2. [о користування земельно|о д1лянкото

державно| реесщац1| договору оренди.
приступити п1сля

3.3. Бикотцъати обов'язки землекористувача вцпов1дно до вимог

статт1 96 3емельного кодексу 9кра|ни.
4. 1(онщоль за виконанн'{м розпоряд}(ення покласти на заступника

голови районн! дер>кавно? адм1н|сщац|! Б.[. }(овальтук.

!1ер:ший засц/пццк головш районно!
дертсавно! адм!п!страц1! вАРя{в!нов


