УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
23.03.2018

№ 147

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель сільськогосподарського призначення невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) колишнього КСП ім. Калініна,
розташованої на території Антонівської сільської ради Стельмаченку С.І.
Керуючись статтями 6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтями
22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 13, 20, 23 Закону
України «Про оцінку земель», статтями 17, 22, 93 Земельного кодексу України,
розглянувши заяву Стельмаченка С.І. від 27.02.2018 №045, враховуючи лист
відділу у Вільнянському районі Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області від 12.03.2018 №0-8-0.26-538/165-18:
1. Надати дозвіл Стельмаченку Сергію Івановичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), із земель сільськогосподарського
призначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)
колишнього КСП ім. Калініна, орієнтовною площею 4,0 га, контур поля № 157,
162, вид угідь – пасовища, розташованої за межами населених пунктів на
території Антонівської сільської ради Вільнянського району Запорізької
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та
подальшої передачі в оренду строком на 7 років.
2. Стельмаченку Сергію Івановичу замовити і оформити у
землевпорядній організації вищевказану технічну документацію та подати на
затвердження до Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької
області.
3. Надати Стельмаченку Сергію Івановичу дозвіл на виготовлення
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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4. Після виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки подати вказану технічну документацію на розгляд для
затвердження до Вільнянської районної ради Запорізької області.
5. Попередити Стельмаченка Сергія Івановича про ризик фінансових
втрат, пов’язаних з оформленням права користування, у разі не затвердження
вищевказаної технічної документації із землеустрою у випадках, передбачених
чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації згідно функціонального розподілу
обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови
районної державної адміністрації

О.М. Степаненко

