
чуту1вськА РАйоннА дш,Рт(АвнА Ад\д1н1стРАц1я

хАРк!всько1 оБлАст1
РозпоРяд)кшння

|1ро затверд)!(ення

чуц1ъ

[ехн!чно|
документац!! щодо встанов.'|ення ме)к
земе.лпьно| д!лянки в натур1
(на м!сцевост1) для ведення товарцого
с1льськогосподарського виробнпцтва,
д!лянка пэ 190.01 (невптребуваний
пай)' на терштор!1 Базал!1всько!
с1льсько! радп 9уц!вського району
{,арк|всько1 област1 за ме'|(ами
населеного !|уцкту для подаль|||ого
наданця в оренду

!(ер1понись статтями 6, 13 3акону укра!ъи (про м|сцев| дертсавн!
адм1н|сщац|!'>>, статтями 5' 11' 13 3акону 9кра!ни <<|{ро порядок вид!лення в
нацр1 (на м|сцевост1) земельних д1лянок власникам земельг{их насток (па!в)>,
статтями 22' 25' 55 3акону 9ща!ни <|[ро землеуср|й>, статтями \7' 22' 9з,
розд!лом { |{ерех|дних |!оложень 3емельного кодексу 9кра!ни' поотаново|о
1{аб!нету й1н|сщ1в !кра!ни вй 24.01.2000 }[я 119 к|{ро затверд)|(ен|{'{ пор'цку
реесщац|! договор[в оренди земельно] частки (пато)>, 9казом |!резидента
!кра!ни в|д 0з.12.|999 ]{р |529199 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо прискорення
реформування ащарного сектора економ1ки)) та розг,']янув!ди заяву Ащоф1рми
<База:т|!вський колос>> 1Ф8 про затвердженн'1 ?ехн|чно| документац|| щодо
встановленн'1 мелс земельно! д1;тянки в натур| (на м|сцевост!) для веденн'{
товарного с!льськогосподарського вщ;обництва, (невиребуваний лай), на
територ1| Базал!!воько] о[льсько1 ради 9угу|вського району |арк1всько| обпаст|
за ме)к:1ми населеного пу1кту д]1.'{ под:1ль!пого надання в оренду:

1. 3атверлити 1ехя|яну локр:енташ!:о щодо вс гановлент:я меж земельнот
д|лянки в нацр1 (на м!сцевост|) лля ведення товарного с1льськогосподарського
виробництва, д!лянка ]ч[р 190.01 (невищебуваний пай), колективно] власност|
реформованого !(€|{ <Базал[!вський> на територ|! Базал[!всько| с1льоько! рали
9уц!вського району {арк1всько] област| за ме)ка}.1и яаселеного щ'нкц для
под:}пь1пого над[1ння в оретцу'

2.|1адати Ароф1рм1 
. 
<<База:т1!вський колос>> 1Ф8 в оренду 3емельну

д!.тлянку ]т[р 190.01 (невищебуваний пай) для ведення товарного
о|льськогосподарського виробництва !з земель реформованого
(€|] <<Базал1]вський> на територ!| Базал|1всько] с1льсько! рали 9уц!вського
району {арк1всько! област| за межами наоеленого пункц площе|о \,6143 га'

ш 'э/}



2

кадасщовий номер 632548 1 000:0 1 :000: 1 3 7 1, до моменц отриман!{'1 власником
ш!с| земельно| д1лянки св|доштва про право власност! на нер).хоме майно. але не
б1льп:е н[х< на 10 рок|в.

3. Ащоф|рма <Базал!!ъський колос>) ]Ф8 зобов'язана:
3.1. }клтасти догов[р оренди на земельну д1лянку з т{угу!воько:о районноло

державно1о адм1н1страц1е|о.
3'2. [о кориотуванн'1 земепьно1о д!лянкото приступити

державно1 ресстацп договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекориотувача в!дпов[дно до вимог ст.96

3емельного кодексу укра!ъи.
4. (онщоль з! виконанням розпоРяд}(ення покласти на пер!]]ого

заступника голови районно| дерх<авно! адм1н|страц|! 8арт<е!нова |0.(.

п1с.]б1

|олова районно1дерэкавно!
адм|н|страц!| - -.--'€.о. коРолк)к


