ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОНLIА ДЕР}КАВI"IА АДМIНIСТРЛЦIЯ

JIуглIIськоI оБллс,гI
поплснянськл рАЙонI{А вrЙсъково-цивIлънА
АДМ IНIСТРАЦrЯ JIУГАFIСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯД}КЕННЯ
головлI ра йопt loi дерiка l}tl оТ адм ill icтpa rtiT

-

керiвlrика райошttоТ вiйськово-цrrвiльllоi алмilliстрачii
м. ГIогlасна

Про

передачу у

N9 /853

llocTiйlte корис,l"уваItllя земельIIоТ дiляrtки ДП

(лугАнськиЙ оБJIАвтодор>
укрАiни>

вА1,

(длк (АвтомоБIльнI дороги

Розглянувши клопотанFIя I]иконавчого директора ДП (ЛУГАНСЬКИЙ

оБлАвтодор> IзАт (дАк (АI],гомоБIJIъш дороги укрАТни)

Олексанлра Коротуна вiд 20.09.201 9 JtГ,] l -512464, враховуIочи витяг з
Щержавного земельного кадастру про земельну дiлянку вiд |4.02.2019 НВ4402860772019, витяг з Щержавного ресстру речових прав на нерухоме маЙно
про ре€страцirо iншого речового права вiд 25.07.20 l9 J\9 l 75 |2'7988 та Витяг про
державну peccTpauiro прав вiд 05.07.20l l МЗ05l0765 cepiT ССУ JY9797831,
керуючись статтями |7,92,96, ч. З ст:. |22, п.3 ч. 1 ст. l2З , |25, 126, абз. 2 ч. 2
ст. 134, Земельного кодексу УкраТни, Закону УкраТни <I'Ipo земJIеус],рiй),
частинами |,2 ст. 6, п. 7 ч. 1 с"г. 1З, п.2 ст,21, частинами 1, 5 ст. 41 Закону
УкраТни uПро мiсцевi державнi адмiнiсr,рацiТ), пп. ((а)) п.4 .1.2 Закону УкраТrrи
вiд 06.09.2012р. Jф5245-VI <Про внесеrl}lя змiгr до деяких законодавчих aKTiB
УкраТrlи щодо розмежуванI]я земель дерrl(авноТ та комунальноТ власностi>,
зобов'язуlо:

iз земель
промисловостi, транспорту, зв'язку, еFIергетики, обороt-tи та ittruoг'o

l. Закрiпити право

державFIоТ власttос,гi FIа земельrrу лiляrrку

лризначення, яка розташована по вул. Гlромислова, З, м.Попасна, кадастровий
ноЙер - 442З810100:11:013:0001, площеtо 1,0000 га, за IlОПАСFIЯНСЬКОtО

рАЙоноIо дЕржлвноIо АдмIнIс],рАцIею.

2. [Iередати ДОЧIРНОМlУ ПIДПРИеI\4CTBY (ЛУl-АНСЬКИЙ
оБлАвтодор) вIдкри"гого лкLIIонЕрноI-о товдрис,гI]А
(ДЕР}КАВI-IА AKI_1IOHEPHA КОГvlГlАНIЯ (АВ'ГОI\4ОБlЛЬНI

/_(ОРОГИ

УКРдТI-IИu (под СлРПоУ - 31995774), rоридична адреса: 9З400, Луганська
обл., м. СсвсродонеIIьк, вул. Гагарiна, 70, в гtостiйне користуI}ання земеJIьну
дiлянку державноТ власlлостi пJIоIцеlо 1,0000 га, у тому .tис.lti 1,0000 га пi:t

булiвлями ,га спору/lами TpaнcrlopTy за кадас,гровим IIомером
442З8l0100:l l:013:000l, яка знахоли,гься в мсжах насеJIеtlого rlyнKтy
м.ГIопасгlа, вул. flромиолова, З, для розмirцення ,],а eкcпJlyaTarriT булiвеJIь

i

2

споруд автомобiльного траIJспорту та дорожнього господарства (r<одt цiльового
призначення - 12.04) без змiьr меж та цi"ltьового призначення та без складення
документацii iз землеустроIо.

3.

дп (лугАI IськиЙ оБлАвтодор) I]лт (лАк (АвтоN4оБIльнI

дороги укрлТtчи>:

3.1. Здiйснити /lержавIIу ресстрацirо гlраIrа посr,iйного

користува}IIIя
вищезазначених земельIJих дiлянок вiдповiдно ло вимоI,чиIJI{ого закоLIодавства.
З,2. Щотримува,гись обов'язкiв зем"lIекористувача вiдповiдьtо до вимог ст,.9б
Земельного колексу УкраТlrи.

4. Вiддiлу у

Попасняt{ському райоrri I-о.повгtого управ.ltittня
f{ерrrtгеокадасl,ру у Луганськiй областi вtlести вi.цповi.ltrli змiгlи /to zlержавltоТ
статистичноТ звiтгtос,гi з кi:rькiсгtого обrтiку земеJIь.

#щ

В.о. голови районноТ дерrкавноТ .r'ý
адмiнiстрацii - керiвника районн
*
Bi йськово-цивiл ьноТ адм i н iстрацi
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