
 
 
 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проєктів землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок Департаменту 
природних ресурсів та екології обл-
держадміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 13, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 17, 59, 93, 122-124, 134-139 Земельного кодексу України, 
статей 51, 85 Водного кодексу України, статті 50 Закону України “Про земле-
устрій”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 квітня 
2019 року № 244/2019-р “Про покладення функцій у сфері проведення земель-
них торгів для продажу прав оренди земельних ділянок водного фонду на 
Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації”, врахо-
вуючи протоколи засідання комісії з питань сприяння організації продажу 
земельних ділянок або прав користування на них на земельних торгах та 
продажу земельних ділянок державної власності громадянам та юридичним 
особам від 01 липня 2020 року № 1 та від 18 вересня 2020 року № 3: 

1. Надати дозвіл Департаменту природних ресурсів та екології обласної 
державної адміністрації на розроблення проєктів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок водного фонду, а саме: 

земельної ділянки орієнтовною площею 4,6699 га, розташованої за ме-
жами населеного пункту с. Шумівці Хмельницького району, для рибогоспо-
дарських потреб; 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за ме-
жами населеного пункту с. Іванівці Волочиського району, для рибогосподар-
ських потреб; 

земельної ділянки орієнтовною площею 4,5000 га, розташованої за ме-
жами населеного пункту с. Крачки Хмельницького району, для рибогоспо-
дарських потреб; 
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земельної ділянки орієнтовною площею 5,5000 га, розташованої за ме-
жами населеного пункту с. Струга Новоушицького району, для рибогосподар-
ських потреб; 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,8000 га, розташованої за ме-
жами населених пунктів Китайгородської сільської ради Кам’янець-Поділь-
ського району, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей; 

земельної ділянки орієнтовною площею 5,9000 га, розташованої за ме-
жами населених пунктів Правдівської сільської ради Ярмолинецького району, 
для рибогосподарських потреб. 

2. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації при розробленні проєктів землеустрою забезпечити дотримання 
вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


