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Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

  

Розглянувши заяву гр. Іванова Євгена Володимировича про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, взявши до 

уваги рекомендації комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

Конституцією України, Земельним кодексом України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи те, що ст. 24 Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" передбачає, що передача (надання) земельних ділянок із 

земель державної або комунальної власності у випадках, за відсутності плану 

зонування або детального плану території не допускається, якщо земельна ділянка  

розташована в межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних 

територій (територій міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, 

спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування 

населення), відповідно до ч.1, ст. 16 Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", планування територій на місцевому рівні здійснюється 

шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, 

планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення 

змін до них, матеріали  технічного звіту по коректуванню планового матеріалу 

зйомок  минулих років території Летичівської селищної ради від 1994 р., за якими  

контур 387 належить до зелених насаджень, та в межах якого знаходиться «Парк 

Слави» смт.Летичів, 4 сесії обласної ради від 16 грудня 1998 року № 13 11 

сесії обласної ради від 30.03.2003 року № 22-11/200,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Іванову Євгену Володимировичу (смт Летичів, пров. 

Коцюбинського, 48) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,0300 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови по вул. 
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Чорновола смт Летичів Летичівський район Хмельницька область, у зв’язку з тим, 

що передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної 

власності за відсутності плану зонування або детального плану території не 

допускається, якщо земельна ділянка  розташована в межах зелених зон населених 

пунктів, внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, 

елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та 

соціального обслуговування населення), і зміна цільового призначення земельних 

ділянок природоохоронного призначення, історико-культурного та іншого 

природоохоронного призначення, що перебуває в державній чи комунальній 

власності, здійснюється за погодженням кабінету Міністрів. 

2. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                І. Тисячний 

 

 


