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Про виділення земельних ділянок у натурі 
(на місцевості) власникам земельних часток (паїв) 
згідно сертифікатів на право на земельну частку (пай) 
колишнього КСП АТ «Колос» 

 

Розглянувши заяви громадян - власників земельних часток (паїв) 

колишнього КСП АТ «Колос» «Про виділення земельних ділянок у натурі (на 
місцевості)» та клопотання ТДВ «Колос» «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) з 
впорядкування нерозподілених земельних ділянок, які були розпайовані, але не 
розподілені», керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 81 Земельного кодексу України, ст. 3,5,7 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв) та враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово –комунального господарства, будівництва, охорони 
навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів 
Дмитрівської сільської ради, Дмитрівська сільська рада об'єднаної 
територіальної громади  

в и р і ш и л а: 

 1. Виділити земельні ділянки у натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв)  згідно сертифікатів на право на земельну частку (пай) із 
нерозподілених земельних ділянок (пасовищ) колишнього КСП АТ «Колос».  

2. Надати ТДВ «Колос» ( ЄДРПОУ 03758772), як правонаступнику КСП АТ 
«Колос», дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 
території земельних часток (паїв) з впорядкування нерозподілених земельних 
ділянок площею 1234,69 га, в тому числі по угіддях – 1234,69 га пасовище, які 
були розпайовані, але не розподілені.   

3. ТДВ «Колос» розроблений проект подати на погодження та затвердження 
до Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово –
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради.  

 

  Дмитрівський  сільський  голова    Н. СТИРКУЛЬ 


