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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Про виділення в натурі (на місцевості) 
у власність земельної ділянки 
власнику земельної частки (пая)
Пивоваровій Світлані Михайлівні із 
земель реформованого ВСАТ 
«Агрокомбінат «Слобожанський» на 
території Чкаловської селищної ради 
Чугуївського району Харківської 
області

Керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 1, 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
статтями 17, 25, 81 Земельного кодексу України та розглянувши заяву 
Пивоварової Світлани Михайлівни, яка мешкає за адресою: ,

, Чугуївський район, Харківська область, про виділення в 
натурі (на місцевості) земельної частки (пая) та Проект землеустрою щодо 
організації території земельних часток (паїв), виділених із земель 
реформованого ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на території 
Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 
затверджений розпорядженням голови Чугуївської районної державної 
адміністрації від 28.01.2000 № 42:

1. Виділити в натурі (на місцевості) у власність земельну ділянку № 1701 
площею 3,4534 фізичних га ріллі, власнику земельної частки (пая) Пивоваровій 
Світлані Михайлівні, згідно з рішенням Чугуївського міського суду 
від 03.10.2014 (спадкова справа № ) із земель реформованого
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на території Чкаловської селищної 
ради Чугуївського району Харківської області.

2. Дозволити скласти документи, що посвідчують право власності на 
землю, з визначенням цільового призначення - земельна ділянка для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва.

3. Дозволити винести в натурі та закріпити межі земельної ділянки згідно з 
Проектом організації території земельних часток (паїв).

4. Громадянка Пивоварова Світлана Михайлівна зобов’язана:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог статті 91 Земельного кодексу України.
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4.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Варжеїнова Ю.К.

Голова районної державної 
адміністрації
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Є.О. КОРОЛЮК


