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щ г  •  • • ________________________ ____  • • •  •Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
невитребуваних земельних ділянок (паїв), для надання їх в оренду 
громадянину Кулачці О.Ю.

Розглянувши заяву громадянина Кулачки Олексія Юрійовича, , 
 про надання в оренду невитребуваних (нерозподілених) 

земельних ділянок (паїв) орієнтовною площею 6,1 га. та 1,4 га., які 
розташовані за межами населених* пунктів на території, яка за даними 
державного земельного кадастру враховується в Банківській сільській раді, 
керуючись статтями 13, 119 Конституції України, Земельним кодексом 
України, статтями 6,13,21,41 Закону України „ Про місцеві державні 
адміністрації ”, Законами України „ Про оренду землі”, „Про землеустрій” та 
статтею 13 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”,

ч

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Надати Кулачці О.Ю., дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок (паїв) в контурах 747 та 755, орієнтовною площею 6,1 га. та 1,4 га., які 
відповідно до довідки Байдівської .сільської ради Старобільського району 
Луганській області є невитребувані (не розподілені) пасовища, для подальшої 
передачі їх в оренду терміном на 49 років (до витребування). Земельні ділянки 
розташовані за межами населених пунктів на території, яка за даними 
державного земельного кадастру враховується в Байдівській сільській раді.



2. Громадянину Кулачці О.Ю. укласти договір з проектною організацією 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
в натурі (на місцевості) невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок 
(паїв) (пасовищ) орієнтовною площею 6,1 га. та 1,4 га., які розташовані за 
межами населених пунктів на території, яка за даними державного земельного 
кадастру враховується в Байдівській сільській раді.

%

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

Г олова А. Гаркавий


