
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 жовтня 2021 року №
Z і . ■ ■

Про зупинення дії
пунктів 9 та 10 (з підпунктами)
рішення тринадцятої сесії
восьмого демократичного скликання
Перегінської селищної ради
«Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, цільове призначення 
яких змінюється»
від ЗО вересня 2021 року №326-13/2021

ЗО червня 2021 року на засіданні тринадцятої сесії восьмого 
демократичного скликання Перегінської селищної ради було прийнято 
рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове призначення яких змінюється», пунктом 9 якого 
затверджено Королю Дмитру Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,1062га, кадастровий номер 
2624855800:01:009:0471, цільове призначення якої змінюється із земель, 
наданих для особистого селянського господарства (код 01.03), в землі 
промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (11.02) в смт. Перегніське, урочище «Посіч». 
Підпунктом 9.1. зазначено Королю Дмитру Васильовичу в двохмісячний 
термін сплатити втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені 
вилученням сільськогосподарських угідь в сумі 21888,24 грн. Крім того, 
пунктом 10 цього ж рішення сесії затверджено Королю Дмитру Васильовичу 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0780га, 
кадастровий номер 2624855800:01:009:0070, цільове призначення якої 
змінюється із земель, наданих для особистого селянського господарства (код 
01.03), в землі промисловості для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (11.02) в смт. Перегніське, урочище 
«Посіч». Підпунктом 10.1. зазначено Королю Дмитру Васильовичу в 
двохмісячний термін сплатити втрати сільськогосподарського виробництва, 
спричинені вилученням сільськогосподарських угідь в сумі 16076,11 грн.



05 жовтня 2021 року на ім'я селищного голови поступила доповідна 
записка від начальника відділу земельних ресурсів та екології Перегніської 
селищної ради Сенич О.Б. про те, що спеціалістами її відділу та відділу 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури проведено додаткову перевірку відповідно до висловлених 
коментарів депутатів під час обговорення на сесії проекту рішення в частині 
затвердження Королю Д.В. проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється. В результаті 
перевірки фактичного місця розташування земельних ділянок відповідно до 
схеми зонування смт. Перегінське виявлено помилки в поданих на 
затвердження проектах.

На підставі вищевикладеного, враховуючи вимоги ст. 20, 186, 207 
Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», керуючись ч. 4 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,

1.Зупинити дію пунктів 9 та 10 (з підпунктами) рішення тринадцятої сесії 
восьмого демократичного скликання Перегінської селищної ради «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення яких змінюється» від ЗО вересня 2021 року № 326- 
13/2021.

2. Винести на повторний розгляд Перегінської селищної ради пункти 9 та 
10 (з підпунктами) рішення селищної ради «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення яких 
змінюється» від ЗО вересня 2021 року № 326-13/2021.

3. У двотижневий строк призначити позачергову сесію Перегінської 
селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 
селищної ради Красід^^їВ^ЄД/;/)/

Селищний го

* *

Ірина ЛЮКЛЯН


