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Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації 
від 07 травня 2014 року № 451

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККОСХІДІНВЕСТ» (далі
ТО® «ОККОСХІДІНВЕСТ») про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керуючись статтями 17, 122, 123 Земельного кодексу 
України, статтею 22 Закону України «Про землеустрій», законами України 
«Про Державний земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 липня 2013 року № 437
«Про здійснення державної реєстрації права держави на земельні ділянки» 
(із змінами):

1. Поновити термін дії дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки державної власності в 
натурі (на місцевості) в довгострокову оренду ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ» 
площею 1,4768 га із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення із землекористування ТОВ «ЕКСТРА ПЛЮС» 
для обслуговування АЗС, автозаправного сервісу на території Мангушської 
селищної ради Мангушського району Донецької області за межами населених 
пунктів, наданого розпорядженням голови облдержадміністрації від 07 травня
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2014 року № 451 «Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ».

2. Внести такі зміни до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 07 травня 2014 року № 451 «Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ»:

1) у пункті 1 слова «земель комерційного та іншого використання» 
виключити;

2) у пункті 2:

слово «Першотравневій» замінити на слово «Мангушській»;
прізвище «(Тріма)» виключити;
3) пункт 3 викласти в новій редакції такого змісту:

«3. Координацію дій по виконанню цього розпорядження покласти на 
департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 
облдержадміністрації (Чаган)».

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 22 грудня 2015 року № 755 «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 07 травня 2014 року № 451».

військово-цивільної адї

Г олова облдержадмініс
керівник обласної

П.О. Кириленко


