УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
13.03.2018

№ 131

Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) із земель
колишнього КСП «Уральське», розташованої за межами населених пунктів на
території Максимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької
області, у власність Чепурному Сергію Сергійовичу та Радчук Надії Олексіївні
Керуючись статтями 6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,
статтями 17, 86, 87 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Чепурного
С.С. від 15.02.2018 №038, заяву Радчук Н.О. від 03.03.2018 №053, враховуючи
сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП №0173446, свідоцтво про
право на спадщину, видане 25.11.2017 року приватним нотаріусом
Вільнянського районного нотаріального округу Запорізької області
Коробкою О.В., по спадковій справі №52/2017, зареєстроване в реєстрі за
№1125, свідоцтво про право на спадщину, видане 25.11.2017 року приватним
нотаріусом Вільнянського районного нотаріального округу Запорізької області
Коробкою О.В., по спадковій справі №52/2017, зареєстроване в реєстрі за
№1126, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
14.02.2018 №НВ-2303979152018, технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
1. Виділити земельну частку (пай) в натурі (на місцевості) та передати у
власність, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
Чепурному Сергію Сергійовичу, Радчук Надії Олексіївні, яким належить по 1/2
частки земельної ділянки, земельну ділянку із земель сільськогосподарського
призначення колишнього КСП «Уральське», розташованої за межами
населених пунктів на території Максимівської сільської ради Вільнянського
району Запорізької області, площею 7,8553 га, вид угідь – рілля, кадастровий
номер 2321583000:02:001:0101.
2. Рекомендувати Чепурному Сергію Сергійовичу, Радчук Надії
Олексіївні:
1) вжити заходів щодо оформлення речових прав на земельну ділянку
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»;
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2)
виконувати
обов’язки землевласника відповідно до вимог
статті 91 Земельного кодексу України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації згідно функціонального розподілу
обов’язків.
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