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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П’ятдесята сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 17 вересня 2015 року		№ 1170			      смт. Воловець
                      
Про виконання рішення суду. 

07 вересня 2015 року Воловецький районний суд виніс постанову якою скасував рішення сорок третьої  сесії шостого скликання Воловецької селищної ради №  954 від 09.12.2014 р. та зобов’язав Воловецьку селищну раду повторно  розглянути проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Романець Любові Василівни  для ведення особистого селянського господарства в смт. Воловець урочище «Пасіка»  та вирішити питання про затвердження проекту землеустрою відповідно до вимог закону.
	Свою постанову Воловецький районний суд обґрунтував тим, що в згаданому рішенні селищної ради не надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою та не наданий розумний строк для усунення таких недоліків.
Поряд з цим, земельна ділянка на яку виготовлений проект землеустрою для відведення її у власність Романець Л.В. раніше, рішеннями Воловецької селищної ради від 23.05.1995 р. та від 13.05.1995 р була передана у власність громадянина Новосьолова А.В.. Новосьолов А.В.  помер, але залишилися його дочка та внуки, що як спадкоємці володіють правами на дану земельну ділянку. 
Згідно положення пункту 1 Перехідних положень Земельного кодексу України, - «рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 
Керуючись вимогами ст. 26 п.34 Закону України « Про місцеве самоврядування», ч.9 ст. 118, ч.4 ст. 116, п.1 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій»,  повторно розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  Романець Л.В. Воловецька селищна рада вирішила:
	
	Відмовити гр. Романець Любові Василівні в затверджені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт. Воловець урочище «Пасіка» та передачі її у власність. 
	Підставою для відмови є невідповідність проекту землеустрою вимогам ст. 50 Закону України «Про землеустрій», а саме - відсутність нотаріально засвідченої згоди на вилучення земельної ділянки попереднього власника, або його спадкоємців. 
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.




Воловецький селищний голова:                                                    В.В.Панасович


