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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) №255 та №511 громадянину 
Черкасову В.А.

Розглянувши заяву громадянки Черкасової Юлії Анатоліївни, 
, (діє на підставі рішення суду №431/1182/14-ц 

від 23.05.2014 року) щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), розташованих за межами населених пунктів на території 
Верхньопокровської сільської ради, Старобільського району, громадянину 
Черкасову В.А. Керуючись статтею 119 Конституції України, Законом України 
"Про землеустрій", Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтями 
17,22,125,126 Земельного кодексу України, статтями 6,13,21,41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) №255 та №511, розташованих 
за межами населених пунктів на території Верхньопокровської сільської ради, 
Старобільського району, Луганської області, розроблену Державним 
підприємством «Луганський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою», громадянину Черкасову Володимиру Анатолійовичу.

2. Безоплатно передати громадянину Черкасову В.А. у власність для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельну 
ділянку площею 1,0040 га., кадастровий номер земельної ділянки 
4425180500:05:001:0340 згідно витягу з державного земельного кадастру 

про земельну ділянку НВ -4402470192018 від 14.06.2018 року та 
встановити обмеження на використання даної земельної ділянки у зв’язку з 
розміщенням охоронної зони навколо об’єкта енергетичної системи на площі 
0,1514 га. та земельну ділянку площею 0,4301 га., кадастровий номер 
земельної ділянки 4425180500:08:001:0025 згідно витягу з державного



земельного кадастру про земельну ділянку НВ-4402470222018 від 14.06. 2018 
року та встановити обмеження на використання даної земельної ділянки у 
зв’язку з розміщенням охоронної зони навколо об’єкта енергетичної системи 
на площі 0,1173 га.

ч

3. Громадянину Черкасову В.А. замовити виготовлення
правовстановлюючих документів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Калініна О.С.

Г олова А.І.Гаркавий


