УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
О

А

.

и

.

ДгдЬ

№ ___ ^

Про надання дозволу ФГ «СВАМ» на розробку проекту землеустрою щодо
надання у користування на умовах оренди строком на 28 років земельної
ділянки орієнтовною площею 6,4000 та (не витое^вані земельні частки (паї) багаторічні насадження) із земель колишнього КСП «Україна», J)03тaшoвaнoï на
території Миколай-Пільської сільської ради Запорізького району за межами
населених пунктів, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Керуючись ст.ст. 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», статтею 123 Земельного кодексу України,
П.12 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122 «Про
організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками
земельних часток (паїв)», розглянувши заяву директора ФГ «Свам» від
07.12.2017, враховуючи довідку з державної статистичної звітності про
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,
угіддями (форма 6-зем) по Запорізькому району від 27.12.2017 № 669, надану
листом Міжрайонного управління у Запорізькому районі та м.Запоріжжі
Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 27.12.2017 №
0-8-0.181-669/177-17:
1. Надати фермерському господарству «СВАМ» дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо надання у користування на умовах оренди строком на 28
років земельну ділянку орієнтовною площею 6^000 га із земель колишнього
КСП «Україна» (не витребувані земельні частки (паї) - багаторічні насадження),
розташовану на території Миколай-Пільської сільської ради Запорізького
району Запорізької області за межами населеного пункту, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва.
2. Запропонувати заявнику замовити розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, з
метою подальшого прийняття рішення про передачу в оренду терміном на 28
років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у особи, яка
має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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