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Про надання Державній фіскальній службі України дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо відновленняв натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки за адресою м.Старобільськ вул. Харківська,6

Розглянувши заяву уповноваженої особи - завідувача сектору 
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Старобільської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у 
Луганській області,Природи Валерія Михайловича, що діє на підставі 
довіреності від 10 жовтня 2016 року № 959/99-99-03-04-03-50, про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації щодо відновлення меж 
земельної ділянки (по вулиці Харківська,6 міста Старобільськ) орієнтовною 
площею 0,42 га, для обслуговування адміністративної будівлі з надвірними 
господарчими будівлями та спорудами Державної фіскальної служби України. 
Керуючись статтями 13,21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації 
”, статтями 92, 122, 123, Земельного кодексу України:

1. У зв’язку з реорганізацією та зміною найменування юридичної особи 
надати дозвіл, Державній фіскальній службі України, на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо відновлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки (по вулиці Харківська, 6 
міста Старобільськ) орієнтовною площею 0,42 га., для обслуговування 
адміністративної будівлі з надвірними господарчими будівлями та спорудами , 
для надання її в постійне користування за рахунок земель, які за даними 
державного земельного кадастру враховуються в Старобільській міській раді 
Старобільського району Луганської області.

2. Уповноваженій особі, завідувачу сектору матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури Старобільської об’єднаної державної податкової 
інспекції Головного управління ДФС у Луганській області, Природі В. М., 
Державної фіскальної служби України, укласти договір з проектною 
організацією на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,42 га. (по вулиці Харківська,6 міста Старобільськ), для
обслуговування адміністративної будівлі з надвірними господарчими будівлями 
та спорудами для надання її в постійне користування Державній фіскальній



службі України за рахунок земель, які за даними державного земельного 
кадастру враховуються в Старобільській міській раді Старобільського району 
Луганської області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Григоренко О.О.

Голова райдержадмініетрації А.І. Гаркавий


