
!пту|вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н|стРАщя
хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРяд}|(шння

чут|ъ

?ехн1чцо!

хр ,7//

на терштор!|
сйьсько! ради

товарного о|льськогосподарського виробництва реформованого

7'2 ч2'-?',2} 2,7'7/ц?
!1ро затвердження

' документац!! щодо вста!|ов.,|ення ме)|{

земельцо| д|ляцкц )1! 299
(невитребуванпй пай) в натур!
(на м!сцевост!) для ведення товарного
с!льськогосподарського виробни:|тва
д!лянка реформованого ксп
''Базал!!вський''
Базал|1всько!
чуц!вського району &рк!всько1
област! за мея(ами насе.]1еного пун|сгу
для подаль||!ого надання в оренду

1(ерутонись статтями 6, 13 3акону 9ща!ни <|1ро м|сцев1 дерх<авн1

адм1н1сщац1!)>' статтями 5, 11, 13 3акону 9ща!ни <<|{ро порядок вид1лення в

нацр| (на м1сцевост!) земельних д[лянок впасникам земельних насток (па|в)>,

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

розд|лу х |1ерех|дних |!олохсень 3емельного кодексу !кра|ни' постанова
(аб1негу й1н|стр!в 9кра!ни в!д 24'0\.2000 )х[э 119 ''||ро затверд)кенн,1 |!орядку

реестрац|| договор1в оренди земельно| частки (пато)'', !казом |!резидеттга

9кра!ни в|д 0з.|2.1999. !'{р \529/99 ''|1ро нев!дкладн! заходи щодо прискоре}{т{я

р"ф'р"у,^''''' ащарного сектора економ|ки'' та розглянув:пи заяву Ащоф|рми
|'Базал|]вський колос'' 1Ф9 в1д 22.07.20|4 про затвердження 1ехн[чно]

документац|! щодо встановлення меж земельно1 д1.тинки ]ч|р 299

(невиребуваний пай) в натур1 (на м|сцевост|) д;ш1 веден1'{ товарного

сйьськогосподарського виробництва реформованого 1{€|1 ''Базал1!вський" на

територ|! Базал!!всько! с|льсько! раАи чуц!ъського району {арк|всько! област!

за мехами населеного тункц д]1я подаль1|]ого надан|т{ в оренду:

1. 3атверли: и [ехн|нну лочментац|ю шодо всталовлення ме)]( зечел ьнот

д1ттянки }.{э 299 (невищебуваний пай) в нацр! (на м1сцевост|) для веденн'{

1{€|] "Базал||воький'' на територ[! Базал1]всько1 с!льёько] ради чуц!ъського

району )(арк|всько{ област| за межами населеного щ.нкту д;б{ пода''1ь!]]ого

надання в оРенду.
2.Бадати Ащоф1рм1 "Базал|]вський колос'' 1Ф8 в оренду земельну

д1лянку ]'{р 299 (невиребуваний |1ай) для ведення товарного

о1льськогосподарського виробництва реформованого 1(€|! ''Базат1|вський'' на



2

територ[т Базал|]всько] с|пьсько| Ради чуц1ъського району !арк1всько| обпаст1

за ме)ка}.{и населеного пункц площе!о - 4'8527 га, кадасщовий номер
6325481000:01:000:1360, до моме1{ту отримання' власником ц!с! земельно!

д|зтянки св|доцтва про пр:1во власност! на нер1'хоме майно' але не б|льтпе н!ж на
10 рок|в.

3. Агроф1рма "Базал1|вський колос'' 1Ф8 зобов'язана:
3.1. 9класти догов[р оренди на земельну д|.ттянку з {угу|вськото районно!о

дер)кавно}о адм1н1страц1с1о.
3 '2' [о корисцвання земельно|о д|лянкото

дер>кавно! реесщац|! договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекоРистРача в|дповйно до вимог

статт| 96 3емельного колексу }кра!ни.
4. 1{онщоль за виконан|{,{м розпоряд]кення пок.]|асти на засчпника

гопови районн! дерткавно! адм|н1сщац|] 8.[. (овальчук.

!!ерпший застушшик головп районно!
дерпсавно! адм|н|страц!! АР)к0,!;нов

присцпити п1сля


