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|1ро затверд'сення

РАйоннА двРя(АвнА Адп{1н!стРАщя

хАРк|всько! оБлАст|
Р оз п о Рядж шння

9уц|в

[ехн!чно!

]{р ,//3

документац!! щодо встановлепня ме;пс

3емельно| д!ляпки л} 215
(невитребуваний пай) в нацр1
(на м!сцевост!) лля ведення товарного
с|льськогосподарського виробництва
д!лянка реформованого 8А[''Босток''
на територ1! Болохово-.{рсько!
е!льсько! ради {уц!вського району
)0рк1всько| област! за ме'(ами
населеного пу[!кту для подаль[пого
надання в оренду

1(ерутониоь статтями 6, 13 3акону }ща{ни <|[ро м1сцев1 державн1

адм|н|ощац!!), статтями 5, 11, 13 3акону )['кра!ни <||ро порядок вид!лення в

нацр1 (на м!сцевост1) земельних д|лянок власникам земельних часток (па!в)>'

.''й*" 22,25,55 3акону !кра!ни <|[ро землеустр1й>, отаттями 17,22,9з,

розд|лу { ||ерех|дних ||оложень 3емельного кодексу 9кра|ни, постанова

!{аб|нету й|н|сщ|в 9ща|ни в|д24.0|.2000 ]х{э 119 ''|[ро затверАження |1орядку

р"".'р'ц|| догойор|в 'р"''д* 
земельно] частки (пато)'', }казом ||резиден}а

}кра!ни в1д 03.12.1999.!'{р\529|99 ''|{ро нев!дкладн! заходи щодо пРискорення

реформування ащарного оектора економ|ки'' та розглянув!пи з€1яву

}ов_''Ащосерв|о лтд'' в|д 22.07.20|4 про затверджен}ш [ехн|чно|

документац!! щодо встановленн'1 меж земельно! д|лянки .}хгр 215

(невищебувантай пай) в натур! (на м|сцевоот1) лля ведення товарного

с!льсьйогосподарського виробництва реформованого вАт ''Босток'' }1а

територ|| 8олохово-_{,рсько| с]льсько| рали 9уц}вського району )(арк|всько|

област| за межами наоеленого пункту для под€1ль1цого надання в оРенду:

1. 3атверАити [ехн|нну документац|то щодо встановлення меж земельно]

д!лянки ):|э 215 (невищебуваний пай) в нацр! (на м|сцевост|) для ведення

товаРного с1льськогосподарського виробництва рефориованого 8А1 ''Босток''
на територ|! 8олохово--8роько! с1льсько| раАи 9уц!воького району {арк!всько|

област| за ме)ками населеного пу1{кту д'1 ! под:1ль!шого надання в оренду'

2'||адати 1ФБ ''Ащосерв|с )11.('' в оренду земельну д!лянку )т[э 215

(невитребуваний пай) для веденн'{ товарного с!льськогосподарського

виробництва реформованого 8А1 ''8осток'' на територ!{ 8олохово-9рсько!
о|льсько! рали 9уц!вського району {арк1всько| облаот| за межами населеного



2

пункту площе1о - 8'8571 га' кадастровий номер 6325482500:01:000:1184 до
моменту отриманн'л' власником ц|е| земельно| д|лянки ов|доцтва про право
власност| на нерухоме майно, але не б!льтпе н|ж на 10 рок|в.

3. тов ''Ащосерв|с )11,{'' зобов'язано:
3. 1 . !класти догов1р оренди на земельну д|лянку з 9уц|вськото районното

державно[о адм 1н1страц|сто.
3.2. [о корисцвання земельно}о д|лянкото присцпити п]сля

державно| рессщац|{ договору оренди.
3.3. Биконувати обов'язки землекорисцвача в!дпов|дно до вимог

статг| 96 3емельного кодекоу !ща!ни.
4. (онтроль за виконанням розпоРяд)кення пок]1асти на заступника

голови районн! державно] адм|н1страц|! Б.[. 1(овальтук.

[1ерппий засц/пник голови районно[
дерясавно! адм!н!страц!! вАРжвтнов


