СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
и

••

••

•

•

•••

голови районної держ авної адм іністрації

« О ї » иОШШЮ'РО

2017 р.

м. Старобільськ

№

^

Про
затвердження
технічної
документації
із землеустрою щодо встановлення
в натурі (на
місцевості ) меж невитребуваних земельних ділянок
(пасовищ) №1121; №1122; №1123;
№1124;
№1125;
№1126, які надаються в оренду (до витребування) СТОВ
АФ «Калмичанка»
Розглянувши
технічну
документацію
із
землеустрою
щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж невитребуваних земельних
ділянок (паїв) (пасовищ) №1121; № 1122; № 1123; № 1124; № 1125; № 1126 для
надання їх в оренду СТОВ АФ «Калмичанка» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами населених
пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру
враховується в
Калмиківській
сільській раді Старобільського району
Луганської області, виготовлену ПП «ЗЕМЛЯ СЛОБОЖАНЩИНИ»,
керуючись статтею 119 Конституції України, статтями 25 Закону України
«Про землеустрій», статтями 6,13,21,41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації-”, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) »:
1.
Затвердити
технічну
документацію
із
землеустрою
щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж невитребуваних земельних
ділянок (паїв) (пасовищ) № 1121; № 1122; № 1123;№ 1124;№ 1125;№ 1126, для
надання їх в оренду СТОВ АФ «Калмичанка» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами населених
пунктів, на території, яка за даними державного земельного кадастру
враховується в
Калмиківській
сільській раді Старобільського району
Луганської області, виготовлену 1111 «ЗЕМЛЯ СЛОБОЖАНЩИНИ».

2. Надати в оренду СТОВ АФ «Калмичанка» невитребувані земельні
ділянки пасовищ (згідно додатку) загальною площею 3,5356 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 20 років (до
витребування).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження
заступника голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

Голова райдержадміністрації

покласти

А.І.Г аркавий

ца

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

« ОХ »

2017р. № З У

Список
не -витребуваних земельних ділянок (паїв) пасовищ,
які розташовані на території Калмиківської сільської ради та
передаються в оренду (до витребування) СТОВ «Калмичанка»

№ ділянки

площа земельної
ділянки

кадастровий номер
земельної ділянки

1121

0,6015

4425181000:03:002:1121

НВ-4401684272016

13.12.2016

1122

0,5631

4425181000:03:002:1122

НВ-4401684162016

13.12.2016

1123

0,5698

4425181000:03:002:1123

НВ-4401684152016

13.12.2016

4

1124

0,5837

4425181000:03:002:1124

НВ-4401684062016

13.12.2016

5

1125

0,5986

4425181000:03:002:1125

НВ-4401684042016

13.12.2016

6

1126

0,6189

4425181000:03:002:1126

НВ-4401683942016

13.12.2016

п/п
1
2
3

Заступник голови
райдержадміністрації

Витяг з Державного земельного кадастру
№
дата формування

О.О. Григоренко

