
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

    29.01.2021                                                                                                              №  8/4-606 
м. Лиман

Про  надання  Фермерському  господарству
“Престиж 1” дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
з  подальшою  передачею  її  в  оренду  на
території  Лиманської  міської  ради  (землі
колишнього  КСП “Росія”)

Розглянувши заяву Фермерського господарства “Престиж 1” про надання
дозволу на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва з подальшою передачею її в оренду на території
Лиманської  міської  ради (землі  колишнього  КСП  “Росія”),  керуючись  ст.  144
Конституції  України,  ст.  ст.  12,  22,122  Земельного  кодексу  України,  ст.  55  Закону
України  «Про землеустрій»,   Закону  України  № 2498-VIIІ “Про внесення  змін  до
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю,  удосконалення  правил  землекористування  у  масивах  земель
сільськогосподарського  призначення,  запобігання  рейдерству  та  стимулювання
зрошення в Україні “,  ст.  13 Закону України «Про порядок виділення в натурі  (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1.   Надати  Фермерському господарству “Престиж 1” дозвіл на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  орієнтовною площею 4,3401 га  (рілля),
ділянка  №  401,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  з
подальшою  передачею  її  в  оренду  на  території  Лиманської  міської  ради  (землі
колишнього КСП “Росія”).

2.  Рекомендувати  Фермерському  господарству  “Престиж  1”  звернутися  до
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом,
для укладення договору на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко) і
заступника міського голови Авдєєнко Н.П.

Міський голова О.В. Журавльов


