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Про відмову у наданні дозволу на проект 

формування територій земельних часток паїв  

 

Розглянувши колективне звернення жителів Ялинівського старостату від 

06.08.2019р. щодо надання дозволу на проект формування територій земельних 

часток паїв. 

Відповідно до п.12 Постанови Кабінетів Міністрів України від 4 лютого 2004р. 

№122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв)»,  розподіл  інших  земель,  що  залишилися  у  

колективній власності,  проводиться  згідно  з  вимогами  статті  14
-1  

Закону України  

“Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)”. 

Відповідно до Стаття 14
-1

 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», у разі якщо 

власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали 

паюванню, до 1 січня 2019 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що 

залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського 

підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського 

акціонерного товариства, що не було припинено як юридична особа, та якщо такі 

землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель 

проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, 

визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким 

були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю). 

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою 

відповідальністю сільськогосподарське товариство ім.Шевченка припинено як 

юридична особа 10.10.2006р. 

Пунктом 21 Розділу Х Перехідних Положень Земельного кодексу України  

установлено, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19#n2


сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні" землі колективних сільськогосподарських підприємств, що 

припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним 

Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 

громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для 

державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за 

рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності. 

 Отже, враховуючи те, що земельні ділянки, щодо яких звернулись жителі 

Ялинівського старостату відносяться до земель колективного сільськогосподарського 

підприємства, що припинене, вона вважається власністю територіальної громади, на 

території якої вона розташована. 

 Відповідно до статті 14
-1

 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Земельного 

кодексу України , пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Відмовити у наданні дозволу на проект формування територій земельних 

часток паїв. 

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 Грищук О.О.) 

 

 

Селищний голова                                                                                  І.Тисячний 

 


