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||ро затверд'кення
документац|! щодо встановлецця ме)|(
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Базал|!всько!
на територ|1

сйьсько1 ради
чуц1ъського району {арк!всько!
област! за ме2|самц цаселецого цункту
для подаль!шого надання в орепду

1{ер1тонись статтями 6, 13 3акону 9ща1ни <|{ро м!сцев| дер>кавн1
адм1н1срац|!>, статтями 5, 11, 13 3акону !ра|ни <<|{ро порядок вид1ленття в
нацр1 (на м!сцевост[) земельних д|.ллянок власникам земельних насток (па|в)>,
отаттями 22, 25, 55 3акону 9кра{ни <<||ро землеустр1й>' статтями 17, 22,9з,
розд|,у х |!ерех[дних |{олохсень 3емельного кодексу !кра|ни' постанова
1{аб|нету й|н|стр|в !кра!ни в]д 24.01'2000 }\гэ 1 19 ''|[ро затвердя(енн-'{ порядку
реесрац11 договор|в оренди земельно| настки (пато)", }казом |{резиден'та
9ща'йи в|д 0з.12.|999. !'{р \529|99 "|[ро нев[дкладн1 з:1ходи щодо прискорення

реформування ащарного сектора економ[ки'' та розглянувпти заяву Агроф[рми
"Базал!]вський колос'' 108 в|д 22.07.2014 про затверд}(енття 1ехн|чно|
докрлентац|| цодо вст[!новлення ме)к земельно| д!лянки .]х[р 190
(невищеб1ъаний пай) в нацр! (на м1сцевост|) для веденн'{ товарного
о[льськогосподарського виробництва реформованого !{€|{ "Базал1]вський'' на
територ!! Базал||всько] о!льсько| раАи 9уц!вського району {арк[всько] област1
за межами населеного щ/нкц д.]1я подапь||]ого надан|{'{ в оренду:

|. 3атверАити 1ехл!нну лочменташ!ю щодо встановлення ме,>к зечельно|
д!зтянки .}.[д 190 (невттщебуваний пай) в нацр1 (на м!сцевост1) для веденн'{
товарного с1льськогосподарського виробництва реформованого
1(€|{ ''Базал1!вський'' на територ|! Базал|]всько] с|льоько1 ради чуц]ъського
району {арк|всько! област| за ме)ка}.1и населеного тгг{кту д]1я под.1]!ь!цого
надан1{я в оренду.

2. |1адати Ащоф1рм1 "Базал|!вський колос'' ?ФБ в оренду земельну
д!лянку ']т|р 190 (невитребуваний пай) для веден!{'1 товарного
с!льськогосподарського виробництва реформованого 1((|{ ''Базал1!вський'' на



2

територ|т База,1|твсько! с|льськот ради чуц]вського району )(арк[всько! област|

за ме}(ами населеного пункц площе}о - з '49з8 га, кадастовий номер

6325481000:01:000;1356, до моменц отримання' власником ц!с] земельно]

д1лянки св|доцтва про право власност| на нерухоме майно, але не б|ль:пе н!>к на
10 рок|в.

3. Ащоф1рма "База:т||вський колос'' 1Ф8 зобов'язана:

3.1. !класти догов|р оренди на земельну л|.ттянку з 9угу|воько:о районното
державно|о адм1н1страц1с!о.

3.2' [о корисц.'вання земельно!о д1'пянкото прист}'т1ити

державно| реестрац1! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки 3емлекорисцвача в|дпов|дно до

статг] 96 3емельного кодексу ! кра|ни.
4. контроль за виконанням розпорядженн'1 пок.]1асти на заступника

голови районн| дер>кавно| адм|н|сщац|| 8.[. 1(овальнук.

|1ерп:ий засц/п|' шк голови районно!
дертсавно! адм|н!страц!1
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