
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
М N •• * *   •••голови районної державної адміністрації

«/У  » 2017 р. м.Старобільськ №

Про виділення земельних часток (паїв) та 
виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) пасовищ 
громадянам Хворостянівської сільської ради

Розглянувши заяви громадян Хворостянівської сільської ради, 
власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) земель колишнього 
КСП агрофірми «Приайдар’я», щодо передачі їм у власність в натурі (на 
місцевості) земельних часток (паїв) кормових угідь (пасовищ) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, згідно сертифікатів на 
право на земельну частку (пай) земель колишнього
КСП агрофірма «Приайдар’я», керуючись статтями 17,22,81,125,126 
Земельного Кодексу України, статтями 1,3,5 Закону України „ Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)”, статтями 22, 25 Закону України „Про землеустрій”, статтями 
6,13,21,41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації ”:

1. Надати громадянам Хворостянівської сільської ради (список додається), 
власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) земель колишнього 
колективного сільськогосподарського підприємства агрофірми «Приайдар'є», 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок кормових угідь (пасовищ) в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які 
знаходяться за межами населених пунктів на території, яка за даними 
державного земельного кадастру враховується в Хворостянівській 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 кормових угідь 
(пасовищ) в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміністрації Григоренко О.О.



Додаток
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 
« # £» СІ Ш Я  2017 № 4

Список
власників сертифікатів, які мають право на 

земельну частку пай (пасовища) 
по Хворостянівській сільській раді

Прізвище, ім'я по батькові власника Серія та номер сертифіката

1. Зельонкін Олександр Вікторович ЛГ №0028502
2. Сарана Володимир Олександрович ЛГ № 0028488
3. Зільонкін Віктор Григорович ЛГ № 0028500
4. Зельонкіна Уляна Олександрівна Л Г№  0028501
5. Сарана Тамара Миколаївна ЛГ №0028486

Заступник голови 
райдержадміністрації О.О. Григоренко


