
.гутивськА РАйоннА двРжАвнА Аддп{1стРАщя
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРядя{ш'ння

|1ро затверд'(ец|{я

9уц!ъ

техн|чно!
документац!! щодо встацовлення мея(
зеп|ельно| д|лянки }Ф 125
(невитребувапий пай) в цатур|
(на м1сцевост!) для ведення товар||ого
сйьськогосподарського виробнпштва
д|ляцка реформованого ксг|

на територ|!
с1льсько1 ради

товарного с|льськогосподарського виробнит1тва реформоваяого
1{€[{ ''Базал|]вський'' на територ|| Базал|]Бсько! с|льоько] ради 9уц!вського

району {арк1всько| област| за межами населеного пункту для под:}ль1шого

надання в оренду.
2.|1адати Агроф|рм1 "БазалБський колос'' 1Ф8 в оренду земельну

д1лянку .}[р 125 (невиребуваний пай) для ведення товарного

с1льськогооподарського виробництва реформованого 1{€|{ "Базал1]вський" на

!& 3/2

''Базал!1вськпй''
Базал|1всько!
9уц!вського району )(арк!всько!
област1 за межами населеного пункту
для подаль|шого нада||ця в оре||ду

(ер1тониоь статтями 6, 13 3акону 9кра|ни <|{ро м1сцев| дерх<авн|

адм|н|страц1|>, статтями 5, 11, 13 3акону !ща|ни ((про порядок видйення в

нацр! (на м!сцевост1) земельних дйянок власникам земельних насток (па!в)>>,

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

розд!лу { |1ерех|днттх |1оло:кень 3емельного кодексу укратни' постанова

1{аб|нету й|н!стр|в !кра'1ни в|д 24.01.2000 }'(э 119 ''||ро затверд}(ення порядч
рессщац1! договор|в оренди земельно{ настки (пато)", }казом |{резидецта

!кра1ни в|д 0з.\2'\999. ]'{р 1529199 ''|!ро нев1дкладн1 заходи щодо прискорення

р"ф'р-у'^"'" ащарного сектора економ|ки'' та розглянувтпи заяву Ащоф!рми
|'Базал!]вський колос'' 1Ф8 ъ|д 22'01'20|4 про затвердт(ення 1ехн!чно!

докуиентац!! щодо встановлен!1'{ ме)}{ земельно] д!лянки ]:гэ 125

(невитребуваний пай) в нат1р| (на м[сцевоот1) для веден}{,| товарного

о|льсьйогосподарського виробництва реформованого (€[{ ''Базал|!вський'' на

територ|{ База:т!!всько] с|льсько| раАи т{уц|вського району {арк|всько] област1

за межами населеного тцнкт д]и{ подаль1пого надання в оретцу:
|. 1атверлити [ехн!нну доцменташ!ю щодо встановлення ме)!( земельнот

д|лянки }[э 125 (невитребуваний пай) в нацр| (на м1сшевост1) д1я ведення



2

територ!т Базал|]воькот с;льськот ради чуц!вського райо1ту харк|всько] област!
за межами населеного гункту площе1о - 5'1690 га, кадасщовий номер
6325481000:01:000:1358, до момегц отриман|ш1, власником ц!е] земельно]
д|:тянки св!доцтва т|ро право власност| на верухоме майно, а'1е не 61ль1].1е н|ж на
10 рок|в.

3. Ащоф|рма "Базал1!вський колос'' ]Ф8 зобов'язана:
3.1. }класти догов|р оренди на земельну д1лянку з {угу!всько:о районното

дерхавното адм|н|сщац!ето.
3'2' !о користування земельно}о д:лянко|о

дерт<авно| ресстрац1т договору оренди.
приступити п1с]б{

3.3.8иконувати обов'язки землекористувача вцпов1дно до вимог
статт! 96 3емельного кодексу 9кра|ни.

4. 1(онтроль за виконанн.,1м розпорядження покласти на заступника
голови районн| державно! адм1н1сраш1| 8.[. 1{оватьнук.

|1ерппий засц.пник голови районно1
дерэкавшо| адм!п1страц!! .к. вАРт{ш|нов


