
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

№ .2018 р. м.Старобільськ №

Про виділення земельних ділянок (паїв) сіножать та виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Половинкинської сільської 
ради

Розглянувши заяви громадян Половинкинської сільської ради власників 
сертифікатів на право на земельну частку (пай) по колишньому 
КСП ім.Мічуріна, щодо передачі їм у власність в натурі на місцевості 
земельних часток (паїв) сіножатей, які розташовані за межами населених 
пунктів на території, яка за даними державного земельного кадастру 
враховується в Половинкинській сільській раді, керуючись статтями 1,3,5 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельної 
ділянки власникам земельних часток (паїв)», статтями 22, 25 Закону України 
«Про землеустрій» , статтями 6,13,21,41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17,22,81,125,126 Земельного кодексу України,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Надати громадянам Половинкішської сільської ради (список додається), 
власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) земель колишнього 
колективного сільськогосподарського підприємства ім.Мічуріна, дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок сіножатей в натурі (на місцевості) (відповідно до довідки 
Половинкинської сільської ради), для ведення особистого селянського 
господарства, які знаходяться за межами населених пунктів на території, яка за 
даними державного земельного кадастру враховується в Половинкинській 
сільській раді.

2. Громадянам, зазначеним у п. 1 цього розпорядження, укласти договір з 
проектною організацією на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок сіножатей в натурі (на 
місцевості).

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

Голова А.Г аркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

М  Року № ‘

Список
власників сертифікатів, які мають право на земельну частку пай (сіножаті)

по Половинкинській сільській раді
№
з/п

ШБ власника сертифікату Сертифікат Номер
ділянки

(сіножать)

Площа, га

1. Григоренко Іван 
Миколайович

ЛГ
№0165469

541 0,4166

2. Драгун Ольга Іванівна ЛГ
№0139619

177 0,3043

3. Кондрашова Раїса 
Володимирівна

ЛГ
№0139504

202 0,3044

4. Коряк Любов Олександрівна ЛГ
№0139403

493 0,2282

5. Завадська Зоя Михайлівна ЛГ
№0139311

220 0,4352

6. Шевченко Тетяна 
Олександрівна

ЛГ
№0139441

502 0,2282

Заступник начальника управління. N.
т.в.о.начальника управління , )
агропромислового розвитку ------— :—
(посада керівника головного розробника) (підпис)

С.М.Болдар
(ім’я та прізвище)


