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'rЩ,rч Ц /еР О? :,,l. i(аri'янка-Бузька :,t,,Z,9_ ?/СЦ_ _:: сэ t//9
11po прuпuнення dozoBop.|, {rpe+otl
зе.мельнOi аi,l.янкtl ltl",tяxo.\l йоlо
розiрвання

Вi:;lовr.цтiс д0 cl,a-Tel:i l7. q.J, 12]. l41 Земе;iьнсlго коцскс\ YtipaTHl;;
статей 65l- 6:5,} illtвi;lьногсл ксдексу УrсраiЪи. cTaтer1 6^ ]3. 40" 4'i Закон1,
УкраiЪи Kllpo мiсцевi ,rеряtавнi алмiнiстрацi}l" стат,ей З2,',З4 Закон1, YKpaTHlT
<Про оренду землi>, Закон1, УкраiЪи <Про внесення зr,tiн до деяких
законодавчих akTiB lцодо розмежування земель державноi' та комуна,rънот
в;tа,сносгi>;. l-T]",Fiitтy 1 догоRору rlpeHj]ri зеN{ельноТ дi;тянкtц вiд CI3,i}8.2{_'0fi"
y'кладс,i{Oгtl tцiт,; Кап,t'янка*Бt,зьriокл рачiонною дср)i{_авiiон} aJbllilicтpatiit_tt,i 1,:;,

ГрсМаjiяFlрitIоful Liiп,:лзорsJl.л iIе,грtlлr }3асtлльовt1l-lеý,1 {э .iicдeтy:oBtli -1,1,,i.],цl{ ]i)
ДОГОБору opЁi't.-t[:l ji,:blЁJibilOi ;liлянки" ),кладеi{огсl ццiтк Каlчl'я;нк;i-Б,,rзькокi

районною державнок,) liдп,tiнiстрацittо Iа I,роN,тадян}{ном Бiлозоiэсlчl Петрt л,l

ВасlrrьовичеI.{ вiд 0-1"10.2008. ]эсзг;lян\/вI]iрl заяR\/ грOма;Iя},rллна Бiлозора l1eTna
ВаСи;lь(lвича Bii] 04,i 1.2f)i9 пiэо rэсзiрвання договоOч орендLl зеLltельFiоТ дiлянкlr
_\' Зв'яЗitу з ilepfxoi{o]\{ I]paila вл*снOстi на гiлротсхнiчнч, спо1,1уд._\, до i-[{] <,.\кв:,
ГI'ООШt>i Та- ЗаЯВv Дl{ректор;jr iiЛ,lAKBa Гiром>> Кtlзака FJасрtля Сеiэафr,lл,iовi,t,i11 Bi.,]

i}4. t 1 .2019 IIрt] HaMip \,кJад€}{}tя лоI]{Jвсрt, tJlэенд}, з{jh,IеJiьi{оi ;l.i-llяtlttl;"
riрийнiвшrl{;tо yBeгrl -iIиcT Сiрепт,tвськоi сiльськслТ ради вiд 2U.1].20lti "Ni:;1i;-j
про вiдсvтнiсть } гроп4адянина Бi.;rозора Петра Васильовича заборгованостi зj

сплатI.1 оренлноТ пj]ати за земеJ]ьнlz дiлянку:

t l{UtДПlтни:-l,i iij;jях(}l1,1 ;эо-liрвання за згOдсFg стlэрiн lог,овiр оilеl{д}{
ЗС]\,lL';'iЬН{.lТ ,l.i.;tяHKtT, yK.;Iэ;:ieHl.tii 0З.08"2006 мiяr Каrчr"яцка-}iузькою paЁioHtlt_lKl

Jlеркэвнэк,; a.дL,iiHiLrTiiaцiaк-l 1,1 грOшtililянi{но\{ Бiлозороrт Г{е,трlом Васильовиче}чi
H:i :i*r;iC.",ibii,,l д,t,l-,]ljь:ч п.Ji)jll.-ti, l.Чt'98 га" [Io знахсди.tься нз TenlrTupii
{,-'ipeilriBcbKcrT li;tbcbKtll' pajj,}{ h,aM яltttа-Бузького районlz jlbBiBc:bTroT об;iа;i-i
{ttа,":зс:тг,о.чtr{t:i r,.ii\it:;i .;l622:86oi}{!.ij8;C00:000l,!. та лох.атковj\., \,году ,r.0 доiсьOр\
{]irjej:ilil,; i]j,IýJeз],jiiiL,tt,HoT зсL!,it]"i[ь}{(Jl дi"lrянки. укладеноi,о tиiяt }t.аrl,t'янка-Б5,зькоrо

i:аЙt;ннсн; .цUpli{arJiJo,{.j а:мirliсз,п ]в 1€lс, та l"pi}\{aд..]FIIti{t]l\,i f;ii:.;c_l:;oi-lorli I je-l (:i_l,ii

ij, ас p.r;l ьс: tз и ч t.,_l',t - в l д 0r: ; i i *] i]i i 8 "



2. Бiлозор,ч Петр1, Васи.liьовлrчу ;

2.i. Укласти з i{апц'янка-Бчзькiэю районною дер}кавною адмiнiст,ращiс-tо

угод), про розiрвання дOr,овоl)v Oрендi.i зеfu{еJiьноТ:riлянки, :JaзHaLIeHoT в п5,гrктi 1

розпорядження"

2.2" ЗаресстрчI]атil Iз },сIансвлсном\ порядку приilрIнення ilpaBa оренлii
земелJъноТ дiitянкll.

2.З lrабезгIечитI4 гIовер}rеr-lня земеilьноТ дiлпянкI{ на гIiдставi 1з r;}{овзх.

пеРеlбачених п\/HKloll{ ,:.4 дсгово}]\i ореilдrl земеj!ьноТ дiлянкiл" .rzкJа.дOногс
03 08.2006 ъ,liж Каl,t'янка-Бузькоrо районноrо державною алпtiнiстрацiсю та
Бiлозорсlм Гlетроlrr f} аоltльовичеL,t,

З, Визнати такил,tr, цо tsтратило чиняiсть. розпорядяtення гоJIOврi
Кам'янка-БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрашii вiд 28.08.2008 "]\9 бЗ7 кПрсl
ilродовяtеЕня cl]ooK1, лiТ договору tlренди *]емельнсТ дi-тlянки. укладеного l,tiт;

райдержадмiнiстрацiскl та гр" Бiлозороrчr Г1.I].>l.

4. Контролть за викOtlанням розгlOрядження г{окласти }{а заст),гIнi4ка
голови районноi' ilержавноТ адмiнiотрашiТ вiдловiдно до рсlзполiлу
функшiональних обов' язкiв.

,4.вА[tIкIвськирiГlерший


