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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.02.2017                                          Первомайськ	№ 65-р
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України Юрченко Олександру Олеговичу та Чумак Тетяні Володимирівні площею 4,3430 га для будівництва (реконструкції) та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
Розглянувши заяву громадянина України Юрченка Олександра Олеговича та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України Юрченко Олександру Олеговичу та Чумак Тетяні Володимирівні площею 4,3430 га для будівництва (реконструкції) та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, розроблений ФО-П Янчук Іриною Вікторівною, відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, статей 17, 20, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 13, 25, 30 Закону України «Про землеустрій», пунктів 1, 2, 7 статті 2, пункту 7 статті 13, статті 21, частини третьої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
	Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України Юрченко Олександру Олеговичу та Чумак Тетяні Володимирівні площею 4,3430 га (кадастровий номер 4825485100:01:000:0506) для будівництва (реконструкції) та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, розроблений ФО-П Янчук Іриною Вікторівною.

	 Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває в приватній власності громадян України Юрченка Олександра Олеговича та Чумак Тетяни Володимирівни для оздоровчого призначення (для організації профілактики та лікування) в межах території Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.05.2014 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2147, Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.05.2014 року № 22012996 та Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4802984002017 від 23.01.2017 року, відповідно до розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України Юрченко Олександру Олеговичу та Чумак Тетяні Володимирівні площею 4,3430 га (кадастровий номер 4825485100:01:000:0506) для будівництва (реконструкції) та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.
	 Управлінню Держгеокадастру у Первомайському районі Миколаївської області забезпечити зберігання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
	 Громадянам, зазначеним в пункті 1 цього розпорядження вжити заходи для проведення державної реєстрації права власності земельної ділянки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
	Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.




Виконувач функцій і повноважень
голови райдержадміністрації, перший
заступник голови райдержадміністрації                                     С. В. Бондаренко 


