СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм іністрації
*
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2018 р.

м.Старобільськ
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Про виділення зем ельної частки (паю) та виготовлення технічної документації
із зем леустрою щ одо встановлення меж зем ельних ділянок
в натурі (на
місцевості) сінож атей власникам сертиф ікатів на право, на земельну частку
(пай) земель колиш нього КСП «Росія»

Розглянувш и заяви громадян, власників сертиф ікатів на право на
земельну частку (пай) по КСП «Росія» щ одо надання у власність в натурі (на
місцевості) зем ельних часток (паїв) сіножатей для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, земель колиш нього
КСП
«Росія»,
керуючись статтями 17,22, 89,125,126 Земельного Кодексу України, статтями
1,3,5,7,9 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” , статтею 25 Закону
України „П ро зем леустрій”, статтями 6,13,21,41 Закону України „Про місцеві
державні ад м ін іс тр ац ії” :
1. Надати дозвіл на виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості)
сіножатей для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та
виготовлення технічної докум ентації із зем леустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на м ісцевості) громадянам (згідно додатку)
власникам сертиф ікату на право на земельну частку (пай) земель колиш нього
КСП «Росія» (згідно довідок Титарівської сільської ради). Земельні ділянки
розташ овані
за межами населеного пункту, на території, яка за даними
держ авного зем ельного кадастру враховується в Т итарівській сільській раді.
2. Громадянам
(згідно додатку) укласти договір з проектною
організацією на виготовлення технічної докум ентації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
3. Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на першого
заступника голови р^йя^ржад^ііністрації К алініна О.С.
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Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«^Сг» січня 2018 р. №£ 0

Список
громадян, власників сертифікатів на право на земельну частку пай кормових угідь
по 1итарівській сільській раді.
№
з/п
1
2
3
4
5

П.І.Б.
Проказа Олександр Федорович
Гончарова Лариса Федорівна
Проказа Олександр Федорович
Гончаров Олександр Миколайович
Войтенко Наталія Миколаївна

К ерівник апарату
райдерж адм іністрації

№
сертифікату

№
ділянки

ЛГ0126713
ЛГ 0126683
ЛГ 0163140
ЛГО126604
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1426
1419

В.А .Черненко

