
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

%

АР'гЖ ч^и. -г 2017 р. м.Старобільськ 9З

Про виділення земельної частки (паю) та виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) пасовищ власникам сертифікатів на право, на земельну частку 
(пай) земель колишнього КСП «Новий Донбас»

Розглянувши заяви громадян, власників сертифікатів на право на 
земельну частку (пай) по КСП «Новий Донбас» щодо надання у власність в 
натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) пасовищ для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, земель колишнього КСП «Новий 
Донбас», керуючись статтями 17,22, 89,125,126 Земельного Кодексу України, 
статтями 1,3,5,7,9 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, статтею 25 
Закону України „Про землеустрій”, статтями 6,13,21,41 Закону України „Про 
місцеві державні адміністрації ”:

1. Надати дозвіл на виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
пасовищ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам (згідно додатку) 
власникам сертифікату на право на земельну частку (пай) земель колишнього 
КСП «Новий Донбас» (згідно довідок Калмиківської сільської ради). Земельні 
ділянки розташовані за межами населеного пункту, на території, яка за даними 
державного земельного кадастру враховується в Калмиківській сільській раді.

2. Громадянам (згідно додатку) укласти договір з проектною 
організацією на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

3. Контроль за вик^цЩЩЩщ^ого розпорядження покласти на першого 
заступника голови ра^ержадмінісгфації Калініна О.С.

Голова райдержадмМстфаца І " А.І.Гаркавий



Додаток
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 
«ЛР» грудня 2017 р. №

Список
громадян, власників сертифікатів на право на земельну частку пай кормових угідь

по Калмиківській сільській раді.

№
з/п П.І.Б.

№
сертифікату

№
ділянки

1 Осетрової Валентини Василівни ЛГ 0042905 889 335
2 Осетрової Валентини Василівни ЛГ0042906 888 334
3 Волбенко Юрій Миколайович ЛГ0042736 891 337
4 Волбенко Любов Іванівна ЛГ 0042735 890 333
5 Козачок Катерини Миколаївна ЛГ0043139 705 215
6 Козачок Олександру Олексійовичу ЛГ0042765 704 216

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А.Черненко


