ПАСПОРТ ГОСПОДАРСТВА
Державне підприємство Дослідне господарство «Якимівське»
Дослідної станції ефіроолійних та малопоширених
сільськогосподарських культур Національної академії аграрних
наук України
ДП ДГ «Якимівське» ДСЕМСК НААНУ

Повна назва
господарства

Скорочена назва
господарства
Керівник
Свідотство про
Державну
реєстрацію
юридичної особи
Назва установчого
документу
Юридична адреса

Директор Якименко Антон Олександрович
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Статут

Поштова адреса
Телефон
Електронна адреса
Підпорядкування

Код ЄДРПОУ
КРПФГ
СПОДУ
Розрахунковий
рахунок
Назва банку
МФО
ІПН
Спрямування
господарства
Структура посівних
площ
Матеріальна база

72502 Запорізька область Якимівський район
смт. Якимівка вул.. 40 років Перемоги, будинок 4
72502 Запорізька область Якимівський район
смт. Якимівка вул.. 40 років Перемоги, будинок 4
0613194447
акітоука00@икг.пеі
Дослідна станція ефіроолійних та малопоширених
сільськогосподарських культур Національної академії аграрних
наук України
00496739
140
3144
26005013046176

ПАТ «СБЕРБАНК»
320627
004967308212
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур.
рілля - 1074 га; з них засіяно озимий ячмінь - 711 га; гірчиця 363 га
• трактори Т - 150, ЮМЗ - 6;
• автомобілі - ГАЗ (САЗ) 3507;
• комбайн «Нива»;
• культиватори КПС;
• зернонавантажувачі;
.
• ЗАВ - 20; СМ - 4 та інші.
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Якименко А.О.

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
Відділ Держгеокадастру в Якимівському районі Запорізької області
72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Молодих Патріотів, 7
тел./факс (06131)9-91-16; 9-18-66; Е-таі1: уакішугг@икг.пеІ

Д&С&іггимЬ'

2016р. № ДУ<Р

ДОВІДКА
з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами, угіддями
(за даними форми 6 зем).
1. Замовник довідки
Державне підприємство
«ЯКИМІВ СЬКЕ» ДослШ іоІ станції еф ір о ол і Сіпих та м ал опо шир єн их
сіл ьс ького епод арсь к нх культур Національної академії аграрних наук
(Назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи, уповноваженої особи)

2. Місце
розташування
земельної ділянки
ЯкршвсіншД район, Якимівська селищна рада

Запорізька

(область, район, міська, сільська, селищна рада, населений пункт, адреса (в межах та за межами
населеного пункту)

3. Форма власності на землю

державна

(державна комунальна, приватна)

§

4. Наявність правовстановлюючого документу на землю
(зазначається так/ні)

5. Категорія земельної ділянки
ліольськогосдо
зем
6. Вид цільового призначення земельної ділянки (відповідно до класифікації
видів
цільового
призначення
земель,
затвердженою
наказом
Держкомзему України від 23.07.2010 р. № 548)
01Д9 для дослідних та пш чальннх иДгей
7. Площа земельної ділянки /327
га
8. Вид угідь
1074_г д -гд . 05 (рілля),
81_ га^грД ^Д пасовш пр
(лісовіземлі), 2 га —гр. 7_6_
)(ст
авки, 59 га - гр. 14
брдівллмм пга
и), 25 га - гр. /5
ворам
д
прогонами), 7 га - гр. 67_ (відкриті землі)
форми 6-зем
9. Агровиробнича
група
ґрунтів
(зазначається
лише
для
сільськогосподарських угідь) 75 д,
7л, 77
128 л, 130 л
(зазначається шифр агрогрупи та віднесення до особливо цінних.земель)

10. Наявні обмеження потріпує визначення
11 .Площа, на якій діють обмеження, обтяження потребує-визначення
12. Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) відсутній
*Довідка дійсна 7 рік

Начальник Відділу Держгеокадастру
в Якимівському районі
Бердій 9-18-66

/о:

С.М. Кутіков

