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ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про виділення в натурі (на місцевості)
земельної ділянки власнику
земельної частки (паю)
Керуючись ст. ст. 6, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,
ст. ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», п. п. 16, 17 Перехідних
положень Земельного кодексу України, враховуючи технічну документацію по
складанню схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)
СВК ім. Чкалова (до реорганізації КСП ім. Чкалова) Підгірненської сільської
ради Василівського району Запорізької області затверджену розпорядженням
голови Василівської районної ради № 40 від 27.04.2001, протокол загальних
зборів СВК ім. Чкалова Василівського району № 2 від 27.02.2001, розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розроблену ТОВ «ГеоКадастровий
Центр», витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
14.02.2018 № ЗН-2303979642018 та заяву громадянина Запари Віктора
Володимировича
про виділення земельної частки (паю) в натурі (на
місцевості):
1.Виділити в натурі (на місцевості) громадянину Запарі Віктору
Володимировичу земельну частку (пай) згідно успадкованого сертифікату
на право на
земельну частку (пай) серії
ЗП № 0123595 виданого
Василівською районною державною адміністрацією 31.01.1997 із земель
колишнього СВК ім. Чкалова.
2. Передати громадянину Запарі Віктору Володимировичу у власність
земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
площею 6,1218 га – рілля, кадастровий номер ААААААААААААААААААА,
розташовану на території Підгірненської сільської ради Василівського
району Запорізької області, за межами населеного пункту в контурі
№ 43, із земель сільськогосподарського призначення, відповідно до технічної
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документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
2
3.Громадянину Запарі Віктору Володимировичу необхідно зареєструвати
право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.
4. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96
Земельного кодексу України.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Зайцева В.І.
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