
                                                  

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії 

 26.06.2020 р.                                     Летичів                                             № 64 

 

Про відмову в наданні погодження  

щодо затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

  

 

 

Розглянувши лист  Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області від 23.06.2020 року № 18-22-0.323/2-20  про висловлення 

позиції селищної ради щодо затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності для ведення особистого селянського господарства  громадянам, 

керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 118, 186-1 Земельного кодексу України, п. 21 

Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій в Україні»,   селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити в погодженні затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності за межами населених пунктів Гречинецької сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області (6823082000:06:014:0029,  

6823082000:06:014:0030, 6823082000:06:014:0026, 6823082000:06:014:0028, 

6823082000:06:014:0027) з метою подальшої передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. - Губар Л.В., Чистяковій А.М., Галці 

В.Г., Бокову А.І., Губар Є.А.)  

-  на підставі ст. 118 Земельного кодексу України, в частині 

невідповідності місця розташування об’єкта вимогам законів, ст. 12 Земельного 

кодексу України, п. 21 Перехідних положень Земельного кодексу України, так 

як дані земельні ділянки (згідно кадастрових номерів) є землями комунальної 

власності сільськогогосподарського призначення, угіддя-багаторічні 

насадження , які раніше належали на праві постійного користування  згідно 

Державного акту серія ХМ №3 КСП «Більшовик» с. Гречинці, Летичівського 



району Хмельницької області, право розпорядження якими належить органам 

місцевого самоврядування з 01.01.2019 року 

- в зв’язку  з тим, що Головним управлінням Держгеокадастру у 

Хмельницькій області не надіслано  повного пакету документів, 

необхідних для висловлення позиції органу місцевого самоврядування 

саме: 

 копії клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

 Наказу  Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ; 

 викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на 

яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі 

формування земельної ділянки); 

 кадастрового плану земельної ділянки; 

 матеріалів  перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у 

разі формування земельної ділянки); 

 акту  встановлення та погодження зовнішніх меж земельних ділянок  

(кадастрові номера 6823082000:06:014:0029, 6823082000:06:014:0030, 

6823082000:06:014:0026, 6823082000:06:014:0028, 

6823082000:06:014:0027)   в натурі (на місцевості) із суміжними 

землекористувачами або землевласниками; 

 матеріали погодження проекту землеустрою. 

 

2. Повідомити Державну службу України з питань  геодезії,  картографії  та 

кадастру, прокуратуру Хмельницької області про факт розпорядження ГУ 

Держгеокадасту у Хмельницькій області землями комунальної власності 

(колишньої колективної власності КСП «Більшовик», право розпорядження 

якими належить органам місцевого самоврядування з 01.01.2019 року). 

 

3. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

4. 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                          Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 


