ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.11.2021

м. Ужгород

№ 979

Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у постійне користування із зміною цільового призначення
Відповідно до статей 6, 13, 21 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 50 Закону України „Про землеустрій”, статті 24 Закону
України „Про регулювання містобудівної діяльності”, законів України „Про
Державний земельний кадастр”, „Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, статей 17, 20, 38, 77, 79-1, 84, 92, 116, 122, 123,
186 Земельного кодексу України, враховуючи розпорядження Рахівської
районної державної адміністрації від 13.07.2020 № 211 „Про затвердження
детального плану території для будівництва пункту пропуску на українськорумунському кордоні „Біла Церква – Сігету Мармацієйˮ, за межами населеного
пункту с. Біла Церкваˮ, лист ФОП Ляховець П. В. від 19.11.2021 № 45/2, лист
адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.10.2021
№ 710-29992/0/6-21 щодо погодження зміни цільового призначення земельної
ділянки, розглянувши клопотання Закарпатської митниці Державної митної
служби України від 01.11.2021 № 7.7-08-1/21/20/4252, від 09.11.2021
№ 7.7-08-1/21/ 20/4278 та документацію із землеустрою:
1. Затвердити Закарпатській митниці Держмитслужби (ідентифікаційний
код 43337207) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною
цільового
призначення
11,4643
га,
кадастровий
номер
2123681000:07:001:0073, розташованої за межами населеного пункту с. Біла
Церква Тячівського району Закарпатської області, у постійне користування для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування (для будівництва пункту пропуску на українсько-румунському
кордоні „Біла Церква – Сігету Мармацієйˮ, код класифікації видів цільового
призначення земель 03.01).
2. Надати Закарпатській митниці Держмитслужби (ідентифікаційний код
43337207) земельну ділянку площею 11,4643 га (кадастровий номер
2123681000:07:001:0073), розташовану за межами населеного пункту с. Біла
Церква Тячівського району Закарпатської області, у постійне користування зі
зміною цільового призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення (землі оборони) у землі житлової
та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель органів
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державної влади та місцевого самоврядування (код класифікації видів
цільового призначення земель 03.01).
3. Рекомендувати Закарпатській митниці Держмитслужби зареєструвати у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право постійного
користування земельною ділянкою відповідно до вимог законодавства.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови державної
адміністрації

Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ

