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чугу|вськА РАйо1шА дшРя(АвнА адп[[лттствацтя
хдркпвсько| оБлАст!

РозпоРяджшння

9уц!в хр 2/
!1ро затвердя(ецня 1ехн!чцо!
документац!! щодо ветановле||ня ме],к
земельно| д1лянки в патур!
(на м1сцевост!) для ведення '|.оварного
с|льськогосподарського вшробництва,
д!лянка л! 187.01 (невштребуваний
пай)' ца територ!1 Базал!1всько|
с!льсько! ради {уц!вського району|арк!всько! област! 3а п|е;кам!!
населе!|ого пун|сц/ для подаль|цого
нада|{ня в орепду

(ер1тонись статтями 6, 13 3акону !кра!ни <|1ро м|оцев| дерт<авн!
адм|н1сщац|}>, статтями 5' 11, 13 3акону !кра!'тти <<||ро порядок вид1лення в
натур| (на м|сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних насток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону !кра!ни <|{ро землеусщ|й))' статтями |7,22,9з,
розд!лом { |{ерех1дних |{олоэкень 3емельного кодексу !кра'1ни, постановок)(аб|нец й|н|ср1в !кра!ни в1д 24 '01 .2000 !т|о 1 1 9 <|{ро затверд]кен!{'т ||орядку
реесрац!| договор1в оренди земельно{ частки (пато)>, 9казом |{резидента
}ча!ни в1д 0з '12.1999 !'{р 1529199 к|1ро нев[дкладн! заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ!ки)) та розг'ш1шув!ши заяву Ащоф[рми
<<Базал11вський колос>> 1Ф8 про затвердт{енн'1 1ехн1чно] д'.у'"*^ц!т щ1д'
вст:1новлення мея< земельно| д1лянки в натур1 (на м|сцевост1) д']!'{ ведення
товарного о1льськогосподарського виробництва, (невищебуваний пай), на
територ!! Базат|!всько| с|льсько! рали 9уц!вського райощг {арк|всько! област1
за межами населеного щ/нкту для пода.}1ьшого надання в оренду:

!. 3атверлити 1ехн|нц док),таентац!:о шодо встанов.лення меж ]емельнот
д!лян-ки в наур| (на м|сцевост|) для веденття товарного с|льськогосподарського
виробництва, д|лянка 1',{! 187.01 (невиребуваний пай), колективно| власност!
реформоваттого 1(€|| <Базал|]вський> на територ1| Базал1|всько1 с1льсько! раАи
1{уц!вського району {арк1всько| облаот1 за меж:!ми яаселеного пункц д''!я
пода.'1ьшого надання в оРенду.

- 2. Аадати Агроф!рм1 <<Базал11воький колос) тов в ор9нду земельну
д|лянку ]хгр 187.01 (нев!ттребуваний лай) для ведення товарного
с1льськогосподарського виробництва !з земель реформованого ксп
<<Базал!!вський> на територ!| База;л1!всько] с|льсько| ради 9уц!вського району{арк!всько| област| за межами населеного щ/нкту площе:о 2,4495 га,
кадастовий номер 632548 1000:01 :000:1372, до моменту отриманн'{ власником
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ц|с! земельнот д|лянки св1доцтва про право власност! на нерухоме майно' але не
б|льше н!л< на 10 рок|в.

3. Ащоф1рма <База.}[1]вський колос) 1ФБ зобов'язана:
3.1. 9класти догов[р оренди на земельну д|лянку з чугу!вськоло районното

дерх€вно!о адм1н1страц1е!о.
3,2, [о користРання 3емельнок) д!лянкото присцпити

державно1 реесщац11 договору оренди.
3.3.8иконувати обов'язки землекорисцвача в|дпов1дно до вимог ст. 96

3емельного кодексу }ща!ни.
4. (онроль за викон:1н|'{м розпоряд}(ення пок.]!асти на пер1пого

засц/пника голови районнот державно! адм|н|страц1! 8арх<е|нова 10.1(.

|олова районно| дертсавно1
адм!н!сграц!! е.о. коРол|ок

п1сля


