укрАiнА

розпоряджЕннrI

Баранинського сiльського голови Ужгородського району
Закарпатськоi областi
вiд 08 жовтЕя 2021 року
с. Баранинчi
Про зупхнення

дil

Л!

106-о

рiшGння c€cil

Бдp3нхнськоl сiльськоr рддх

vlll

05 жовтня 2021 року на дев'ятому пленаряому засiданнi lI сесii
скликання
(Про затвердження проектiв
Бsранинськоi сйьськоi рали було прийнято рiшення }l!
земJIеустою та технiчних документацiй iз земrrеустрою щодо всmновJIення меж земельних
дiлянок в Harypi (на мiсцевостi) та надання ix у власнiсть>, та рiшення N9 З8 (Про затвердження
проекгу землеустою lцодо вiдведення зеvельноiдiлянки у власнiсты.
Частиною 4 ст. llб Земельного кодексу УкраiЪи встановлено, що передача земельних
дiлянок безоrLлатно у власнiсть громадян провадrться один раз по кожному виду використання,
Передача безоматно у власнiсть другоj земельноi дLпянки у такryвання ч. 4 ст. llб
З€мельного кодексу УкраiЪи € незаконною, поз!uк право на безоплатне отимаяня 1емельноi
аiлянки громааянином було використане в момент приватизацi-r першоi земельноiдiлянки,
Вiдповiдно до технiчноi документацii по iнвентаризацii земель лiсового фонлу колишнiх
сiлъськогосподарських пiдприемств Ухгородського району Закарпатськоi областi, яка була
земель ДП (Великолазiвський),
розроблена у 200l роцi, дана земельна дiлянка вiдноситься до
Вра_ховуючи ч. 4 ст. 122 Земельного кодексу Украiни, надання у власнiсть або у
користування земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державноТ власностi, у
власнiсть або корисryвання для Bcix потеб. злiйснюсгься чеrгрмьним органом виконавчоi мади
з питань земельяих pecypciв у гмрi земельвих вiдносин та його територiмьними лiлроздiлами,
На пiдсгавi вищевиlо,Iаденого, керуючись п.4 ст, 59 Заkону Уkраiни (Про мiсцеве
самоврядування в yкpai'Hb), п. 2 ст. З.1 l.E. Регламенry Баранинськоi сiльськоi ради.
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l.

Зупинити дiю пИпункry 1.17 рiшення N9 24II ceciiVIII скликання БаранинськоТ сiльськоi
ради вiд 05 ,ковтня 202l року (Про затвердження проекгiв землеустрою та технiчних
докумеrrтацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в Harypi (на

мiсцевостi) та надання iх у впаснiсть), та рiшення Л9 З8 II cecii vIlI смикання
Баранинськоi сiльськоi ради вiд 05 жовтня 202l року (Про затвердження проекIу

землеустрою rчодо вiдведення земельноi дiл

ян

к

и у власнiсть!,

2.

Винести на повторний розгляд cecii Боранинськоi сiльськоj ради пiдгryнкг l,17 рiшення Ns
24 II cecii vIП сr.пикання Баранинськоi сiльськоi ради вiд 05 жовтяя 202l року (Про
затвердження проеrсiв землеустрою m технiчних документацiй iз землеустрою цодо
встановлення меж земельних дiлянок в Harypi (на мiсцевостi) та надання ix у власнiсть, та
рiшення N9 38 lI cecii VIII скликання Баранинськоi сiльсьl(оi ради вiд 05 жовтня 202l року
( Про за] верд(ен н я п
роекry земле) строю шодо в iдведення земел bнoi лiля нки 5 вл ас н icTbu ,

3,

Скпикати II сесiю VIII скликання Баранинськоi сiльськоi ради (позачергове пленарне
засiданвя) 13 жовтня 202l року о 14,00 год., в сесiйному залi Баранинськоi cbbcbкoJ ради .

4.

Забезпечити публiкацiю цього розпорядхенtiя на офiчiйному веб-сайтi Бараниясько
сiльськоi рали.

5.

Контроль за виконанням цЬого

сiльський голова

за]ишаю за сооою,

Ю.I. Марусяк

