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Воловецька селищна рада
Закарпатської області
Сорок третя сесія  шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
                      
Від16.12.2014р.  № 998.                                                            

Про усунення недоліків та повторний розгляд заяв  Яремчука М.М 

12 листопада 2014 року Львівський апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу якою залишив без змін постанову Воловецького районного суду від 11 лютого 2014 р. про визнання неправомірними дії Воловецької селищної ради по вирішенню поданих Яремчуком М.М. заяв щодо виділення йому у приватну власність земельної ділянки розміром 0,07 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0.15 га для ведення особистого селянського господарства в урочищі «Ровінь» («Фітасово») по вул. Карпатська в смт. Воловець, а також визнання недійсними та скасування рішення сімнадцятої сесії Воловецької селищної ради № 349 від 28.03.2012 р. і рішення двадцять восьмої сесії Воловецької селищної ради від 25.04.2013 р.
	Свою ухвалу Львівський апеляційний адміністративний суд обґрунтував тим, що в згаданих рішеннях селищної ради не надано мотивовані пояснення причин відмови в наданні земельних ділянок з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.
	З метою ліквідації вказаних недоліків, керуючись вимогами ст. 26 п.34 Закону України « Про місцеве самоврядування», ч.7 ст. 118 Земельного кодексу України, повторно розглянувши заяви Яремчука М.М. Воловецька селищна рада вирішила:
	
	Відмовити гр. Яремчуку Михайлу Михайловичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення в урочищі «Ровінь» («Фітасово») у власність для ведення особистого селянського господарства земельної ділянки площею 0,15 га, в зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам генерального плану. Генеральним планом забудови селища Воловець а зазначеному місці передбачене житлове будівництво. А отже, згідно генерального плану забудови селища Воловець, який був затверджений рішенням сесії селищної ради № 345 від 21.08.2007 року, виділяти на цьому місці земельну ділянку з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» заборонено.
	Відмовити гр. Яремчуку Михайлу Михайловичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельної ділянки 0,07 га для будівництва житлового будинку, на підставі п. 4.2 «Положення про порядок надання громадянам земельних ділянок» прийнятого рішенням сесії Воловецької селищної ради № 375 від 29.05.2012 р., згідно якого, особа яка раніше вже скористалася правом на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, не має право на повторне отримання земельної ділянки.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.



    Воловецький селищний голова:                                                  В.В.Панасович


