
1гугу!вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм|н|стРАц|я
хАРк!всько[ оБлАст|

Р о зп оРядж в, ння

2/ чэау,',.у "цт:г/т:э2; ]{р 14/
|!ро затверд'кення
документац!! щодо встановлення ме'{с

земельпо! д|лянки :\! 298
(невитребуваний пай) в нацр!
(па м!сцевост1) лля ведення товарного
с!льськогосподарського виробництва
д!лянка реформованого ксп
''Базал!!вський ''
Базал!!всько!

9уц!в

1ехн|чно[

на територ||
с!льсько! ради

9уц'[вського райопу )(арк!всько!
област1 за мея(ами населеного пун|сгу

для подаль!шого надання в орепду

(ерутонись статтями 6, 13 3акону }кра!ни <|!ро м|сцев| дер>кавн1

адм|н1ст|ац1}>' статтями 5, 11, 13 3акону }кра|ни <||ро порядок вид|лення в

нацр! (на м|сцевост|) земельних д|лянок влаоникам земельних часток (па!в)>,

"'й"'й 22,25,55 3акону 9кра!ни <||ро землеусщ|й>, статтями 17,22' 9з,

розд|лу )( |1ерех|дних |[оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' поотанова

!&б1нету й1н1стр|в }ща!ни в\д24.0|.2000 ]ч|р 119 ''|{ро затверАження |!орядц

реестрац|| договор|в оренди земельно] частки (па-то)''' 9казом ||резидет1та

)/кра!ни в1д 03.12.1999. !'{р |529199 ''|{ро нев|дкладн! заходи щодо прискорення

р.ф'р*у"'"''я ащарного сектора економ!ки'' та розглянув1пи з:шву Ащоф|рми
?'Базал!!]вський колоо'' тов в|д 22.07.2014 про затверд)кення 1ехн!чно!

документац|! щодо встановленн'т меж земельно! д|лянки ].|р 298

(невищебуваний пай) в натур| (на м!сцевост1) лля веденн'1 товарного

с|льськогосподарського виробництва реформованого 1{€|1 ''БазалБський'' на

територ|| Базал||воько! с1льсько] ради чуц!ъського району )(арк|всько| област|

за мея(ами населеного гункт д.}б! под€}пьшого надання в оренду:

1. 3атверАити 1|ехн|тну документац|то щодо встановлення меж земельно!

д|лянки )\& 298 (невищебуваний пай) в натур| (на м|сцевост|) для ведення

товарного с|льоькогооподарського виробництва реформованого
1(€|1 ''Базал1!вський'' на територ!! Базал||воько{ с!льоько? ради 9уц!вського

району [арк1всько! област! за межами наоеленого пункту д]1я под:1ль1пого

наданн'{ в оренду.
2.|1адати Ащоф!рм1 "Базал|]вський колоо'' 1ФБ

д!лянку }[э 298 (невищебуваний пай) для
с|льськогосподаРського виробництва реформованого

в оренду земельну
веденн'1 товарного

(€|!''Базал|]вський'' на



2

територ;т Базал!]всько] с|льсько! ради чуц!ъоького району {арк1всько| област|
за ме)ками населеного пункту площето - 4,8524 га' кадасщовий номер
б325481000:01:000:1355, до моменц отримання' власником ц|е! земельно|

д1лянки св|доцтва про право власност| на церухоме майно, але не б|льц:е н1>к на
10 рок|в.

3. Ащоф1рма "Базал|!вський колоо'' 1ФБ зобов'язана:
3. 1. !класти Аогов|р оренди на земельну д1лянку з 9уг$вськото районното

дер)кавно1о адм|н|сщац1сто.
3.2. [о користування земельно}о д1лянко1о

державно! реестрац|! договору оренди.
3.3. Биковувати обов'язки землекоРистувача в|дпов|дно до вимог

статг| 96 3емельного кодекоу 9ща!ни'
4. 1(онщоль за виконанн'1м розпорядження покласти на засцпника

голови районн! дер:кавно] адм!н]сщац|! Б.[ . 1(овальтук.

[|ерппий 3аступник голови райопно|
дерлсавпо[ адм!н!страц1| вАРжв[нов

приоцпити п1оля


