
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

  18 березня 2021 року                                                       №- VIIІ 
 

Про виділення в натурі (на місцевості) і  

передачу у власність земельної частки (паю)  

реформованого КСП «Скрипаївське» 

 гр. *** 

 

           З метою забезпечення реалізації прав громадян на передачу у власність 

земельних ділянок із земель колективної власності, розглянувши заяву гр. ***, що діє в 

інтересах ***, ідентифікаційний номер *** (довіреність від 11.09.2020року), Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку, сертифікат на право на 

земельну частку (пай) №96 серія ХР № 0174686 від 25.07.1998 року, свідоцтво про 

право на спадщину за законом, розташовану на території Слобожанської селищної 

ради ( за межами с. Скрипаї), Чугуївського району Харківської області,  керуючись 

Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель  сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ЗКУ ст. 

ст. 22,25,81,116,118,125,126, пунктами 16,17 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, ст.5 Закону України «Про порядок виділення в натурі земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)»,  ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”   Слобожанська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність гр. *** 

1/3 земельної частки (паю) ділянки №96 загальною площею 

4,0300 га, угіддя - рілля, кадастровий номер 

6321784500:02:000:3009 на території Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області за межами 

населених пунктів для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зобов’язати гр. *** зареєструвати право власності відповідно до 

чинного законодавства. 

 



3. Зобов’язати гр.*** використовувати земельну ділянку за 

цільовим призначенням в установленому законом порядку та 

виконувати необхідні умови щодо наявних обмежень та обтяжень 

(охоронна зона навколо (вздовж) об’єктів енергетичної системи).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу,  житлово-комунального  господарства, земельних 

відносин та екології (голова комісії Полька О.М .).  

    

 

 

 

  Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
Спеціаліст І категорії-юрисконсульт відділу з 

питань правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції 

 Олександра Чернобай 

Начальник відділу з земельних та екологічних 

питань 

 Оксана Діденко 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, 

агропромислового комплексу, житлово-

комунального господарства, земельних 

відносин та екології 

 Олександр Полька 

Заступник Слобожанського селищного голови 

з питань виконавчих органів 

 Микола Дубнюк 

 
 


