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11ро затвердже||ня
документац!! щодо встановлення ме?к
земельцо! д|ля|]кц ]\ъ 187
(невштребуваншй пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведецня товарного
с!льськогосподарського виробництва
д|лянка реформовапого ксп
''Базал|!вський''
Базал!':'всько|
чут1вського Району [арк!всько!
област! за мея(ами населеного пуп!(ц
для цодаль|шого надашця в орепду

1{ер1тониоь статтями 6, 13 3акону !кра|ни <[{ро м|сцев| дерхавн1
адм1н|сщац!!>, статтями 5, 11, 13 3акону 9кра!ни <[1ро порядок видйення в

нацр1 (на м1сцевост!) земельних д|лянок власникам земельних насток (па|в)>>,

"''й'*" 22,25, 55 3акону !кра1ни <|{ро землеусщ!й)' статтями 11' 22' 9з'

розд1лу { |{ерех1дних |[оло:кень 3емельного кодексу 9ща|ни' постанова

1&б|нету й[н|стр|в }кра!ни в|д 24.0|.2000}т{э 119 ''||ро затверд)кення порядку

ресстрац1| договор|в оренди земельно! настки (пато)", }казом [{резидецта

!кра!ни в|д оз'12'|999. ]'{р 1529199 ''|{ро нев|дк-ттадн| заходи щодо прискоренн''1

р"ф'р'у.'"," ащарного сектора економ1ки'' та розглянувтпи заяву Ащоф|рми
|'Базал!]вський колос'' 10Б в1д 22.07.2014 про затверрк9ння 1ехн|чно]

документац1| щодо встановлення меж земельнот д1лянки $р 187

(невитребраний пай) в натур! (на м1сцевост|) для ведення товарного

с1льськогооподарського виробництва реформованого 1{€|[ ''Базал|]вський'' на

територ|! Базат|!всько| о|льсько] ради чуцтвського Району {арк!всько| област1

за межами населеного тункц для подапь1пого наданн,{ в оренду:
! . 1а': верлити 1ехн|нщ докуиентап|го щодо встановлення ме)к земельнот

д1лянки }{р 187 (невитребуваний лай) в нац?1 (на м|сцевост1) д.]|,{ веден|{'{

1гугу!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм1н|стРАцш{

хАРк|всько! оБ,'|Аст|

РозпоРяд)кшння

{уц!в

1ехн1чно1

!& 3/{

на терштор!!
сйьсько! ради

товарного с1льськогосподарського виробництва реформованого
1{€|{ ''Базал|!вський'' на територ|! Базал||всько] с1льсько] ради чуц1воькото

рйону [арк[всько! област| за ме)к.|]91и насе',]еного пункту д)!я подаль1шого

надання в оренду.
2. |1адати Ащоф1рм1 "Базал1!вський колос'' 1Ф8 в оренду земельну

д|лянку ш9 187 (невитребуваний пай) д.]ш{ веден['1 товарного

с|льськогосподарського виробництва реформованого 1(€|{ "Базал1]вський'' на



2

територ1! Базал1!всько] с|льсько| ради чуцтвського району !арк!всько| област|

за мет{!|]!{и населеного пункту площе}о - 2'8563 га, кадасщовий номер
6325481000:01:000:13 57, до моменту ощимання' власником ц|с] земельно|

д1ттянки свйоцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б|льтпе н!х< на
10 рок!в.

3. Агроф!рма "Базал1!вський колос" 1Ф8 зобов'язана:
3.1. !класти догов|р оренди на земельну д|лянку з 9уц|всько!о районното

дер}(авно1о адм!н1страц1с1о.
3'2. [о корисцвання земельно|о д|лянкото

державно! ресстрац|! договору оренди.

ттоиступити п!сля

3.3.8икотцъати обов'язки землекористувача в1дпов1дно до вимог
статт1 96 3емельного кодексу !ра|ни.

4. 1{онроль за виконан}{'{м Розпоряджен}б1 пок.]1асти на заступника
голови районн| державно1 адм|н[сщац1т в.г. ковальчук.

[1ерпший заступник голов|| районно!
дерлсавно1 адм|н!страц|1 вАР}к0,[нов


