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Про виділення земельних ділянок (паїв) кормових угідь (сіножатей) та 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Курячівської 
сільської ради.

Розглянувши заяву громадянки Приходькової Галини Костянтинівни, 
, , яка діє на підставі довіреностей від власників 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) по колишньому КСП 
«Світанок», щодо передачі їм у власність в натурі на місцевості земельних 
часток (паїв) кормових угідь (сіножатей), які розташовані за межами населених 
пунктів на території, яка за даними державного земельного кадастру 
враховується в Курячівській 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 Курячівської сільської ради (список додається), 
власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) земель колишнього 
колективного сільськогосподарського підприємства «Світанок», дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок кормових угідь (сіножатей) 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 Курячівській 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 першого 
заступника голови райдержадміністрації О. Калініна.

Голова А.Гаркавий
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Спцсок
власників сертифікатів, які мають право на земельну частку пай (сіножатей)

№
п/п Прізвище, ім'я та по батькові № сертифікату № ділянки 

сіножатей
1 2 3 4
1 Пономарьова Надія Прокопівна ЛГ№ 0124932 141
2 Черевата Тетяна Михайлівна ' ЛГ№ 0125185 256

Начальник Управління В.Рудаков


