
                                                                                                                

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) 

 

30.08.2019 р.                 Летичів                                      № 35 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. 

Білецьке та с. Майдан - Вербецький 

Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами с. 

Білецьке та с. Майдан - Вербецький Летичівського району Хмельницької 

області, керуючись Конституцією України, ст. 12,  83, 116, 118, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

шістдесят восьмої сесії Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 Про 

затвердження регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних 

ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності 

Летичівської селищної ради,  взявши до уваги рекомендації комісії, створеної 

рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 

року № 22, та постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Клімановій Алісі Вікторівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (16.00) 

землі запасу загальною площею 3,064 га (кадастровий номер 

6823083700:03:024:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

2.  Надати дозвіл гр. Карбівській Любові Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,8416 га із 



земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (17.00) 

землі резервного фонду загальною площею 0,8416 га (кадастровий номер 

6823083700:03:011:0020) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

3. Надати дозвіл гр. Зярському Вячеславу Анатолійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 1,00 га із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  

(17.00) землі резервного фонду загальною площею 3,6188 га (кадастровий 

номер 6823083700:04:016:0010) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Білецьке Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

4. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

4,0323 га (кадастровий номер 6823083700:03:023:0003) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

4.1 Карбівському Олегу Леонідовичу орієнтовною площею -  1,3441 га; 

4.2 Десик Світлані Леонідівні орієнтовною площею -  1,3441 га; 

4.3 Боровській Людмилі Володимирівні орієнтовною площею -  1,3441 

га; 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,7145 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0011) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Білецьке 

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

5.1 Лихобабі Юлії Рафаїлівні орієнтовною площею -  1,2500 га; 

5.2 Савіцькій Вірі Вікторівні орієнтовною площею -  1,3671 га; 

5.3 Касян Нінель Вікторівні орієнтовною площею -  1,3671 га; 

5.4 Андрощук Франі Антонівні орієнтовною площею -  1,3671 га; 

5.5 Касяну Василю Сергійовичу орієнтовною площею -  1,3632 га; 

6. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

2,0442 га (кадастровий номер 6823083700:03:011:0018) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

6.1 Наскальній Світлані Миколаївні орієнтовною площею -  0,96 га; 

6.2 Лучинському Володимиру Володимировичу орієнтовною площею -  

0,96 га; 



7. Відмовити  гр.  Вишневському Богдану Станіславовичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

2,0442 га (кадастровий номер 6823083700:03:011:0018) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (земельний масив 

заповнений і виділення земельної ділянки неможливо у зв’язку з відсутністю 

вільних площ в даному масиві). 

8. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

14,5966 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0006) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

8.1 Пянковському Руслану Петровичу орієнтовною площею -  0,25 га; 

8.2 Калюці Віталію Сергійовичу орієнтовною площею -  0,30 га; 

8.3 Городиському Анатолію Леонідовичу орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.4 Черняк Ванді Миколаївні орієнтовною площею -  0,30 га; 

8.5 Осипишиній Валентині Василівні орієнтовною площею -  0,20 га; 

8.6 Карбівській Світлані Броніславівні орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.7 Пахолкову Юрію Миколайовичу орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.8 Третецькій Тетяні Сергіївні орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.9 Атамановій Олені Іванівні орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.10 Атаманову Івану Анатолійовичу орієнтовною площею -  0,50 га; 

8.11 Зярському Анатолію Вікторовичу орієнтовною площею -  1,00 га; 

8.12 Козловському Роману Леонідовичу орієнтовною площею -  1,00 га; 

9. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

5,8548 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0008) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

9.1 Бондар Вікторії Йосипівні орієнтовною площею -  1,00 га; 

9.2 Грищук Людмилі Володимирівні орієнтовною площею -  1,5548 га; 

9.3 Пянківській Броніславі Леонідівні орієнтовною площею -  0,80 га; 

9.4 Дмуховському Олександру Васильовичу орієнтовною площею -  0,50 

га; 



9.5 Стасюку Володимиру Феліксовичу орієнтовною площею -  1,00 га; 

9.6  Лукашуку Дмитру Івановичу орієнтовною площею -  0,50 га; 

 9.7 Антонюк Марині Володимирівні орієнтовною площею -  0,50 га; 

10. Відмовити громадянам у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га 

у власність із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 34,4567 га (кадастровий 

номер 6823083700:03:018:0086) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан - Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (земельний масив перебуває в оренді третьої 

особи). 

10.1 Іщуку Артуру Борисовичу; 

10.2 Слободянюку Валерію Миколайовичу; 

10.3 Собченку Олександру Леонідовичу; 

10.4 Матлаєву Віктору Федоровичу; 

10.5 Матлаєвій Надії Яківні; 

10.6 Федоренку Сергію Володимировичу; 

10.7 Антошевській Наталії Йосипівні; 

10.8 Курочці Лесі Йосипівні; 

10.9 Красотіній Ользі Сергіївні; 

10.10 Федоренко Олені Леонідівні; 

10.11 Кондратюк Жанні Миколаївні; 

10.12 Лончинській Діані Костянтинівні; 

10.13 Руденко Ользі Анатоліївні; 

10.14 Павліку Віталію Володимировичу; 

10.15 Павлік Лідії Сергіївні; 

10.16 Карачун Ганні Володимирівні; 

10.17 Собченку Леоніду Андрійовичу; 

11. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 26,0178 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0009) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Білецьке Летичівського району 

Хмельницької області, до моменту проведення інвентаризації земельного  

масиву (за давністю користування):  

11.1 Черненку Михайлу Васильовичу; 



11.2 Кармаліті Павлу Михайловичу; 

11.3 Біньковській Оксані Олександрівні; 

11.4 Бортник Лілії Цезарівні; 

11.5 Менщиковій Світлані Юріївні; 

11.6 Савельєву Віктору Васильовичу; 

11.7 Загурській Цезарії Броніславівні; 

11.8 Яблецькій Олені Болеславівні; 

11.9 Лукащуку Ігорю Миколайовичу; 

11.10 Горбатюк Ніні Пилипівні; 

11.11 Нестеренко Неонілі Францівні; 

11.12 Човчі Владіславу Степановичу; 

11.13 Лукашук Валентині Іванівні; 

11.14 Добровольському Броніславу Павловичу; 

11.15 Гевак Ларисі Геннадіївні; 

11.16 Савельєвій Наталії Дмитрівні; 

11.17 Черненко Зоряні Миколаївні; 

11.18 Мельнику Василю Олексійовичу; 

11.19 Врублевській Тетяні Василівні; 

11.20 Музиці Марії Василівні; 

11.21 Човчі Аллі Григорівні; 

11.22 Атамановій Олені Іванівні; 

11.23 Бахчеван Лесі Іванівні; 

11.24 Савельєвій Ніні Броніславівні; 

11.25 Загурській Людмилі Вікторівні; 

11.26 Димінському Івану Броніславовичу; 

11.27 Лукашуку Ярославу Руслановичу; 

11.28 Лісовому Анатолію Зотовичу; 

11.29 Лісовій Ірині Олександрівні; 

11.30 Ноль Любові Василівні; 

11.31 Нолю Івану Володимировичу; 

11.32 Ноль Юлії Анатоліївні; 

12. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

13. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

14. 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  

 


