
      
                                                                       

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

 

31.05.2021 р.                                         Летичів                                                     №49  
 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського 

господарства громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 19, 20, 22, 23, 33, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити гр. Дудник Наталії Вікторівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

2. Відмовити гр. Дуднику Андрію Вікторовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 



селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

3.Відмовити гр. Дудник Олені Григорівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

4. Відмовити гр. Токар Аліні Василівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею       2,0000 

га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

5. Відмовити гр. Подзігун Зої Григорівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      2,0000 

га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

6. Відмовити гр. Хоптинській Єлизаветі Михайлівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

7. Відмовити гр. Єфімову Ігорю Віталійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 



селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

8. Відмовити гр. Хоптинському Михайлу Олександровичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 2,0000 га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі 

загального користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

9. Відмовити гр. Драниці Олені Володимирівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

10. Відмовити гр. Човчі Ірині Василівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      2,0000 

га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

11. Відмовити гр. Єфімовій Оксані Володимирівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

12. Відмовити гр. Іськовій Тетяні Леонідівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 



селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

13. Відмовити гр. Надобко Леоніді Вікторівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

14. Відмовити гр. Станіславу Дмитру Петровичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність у зв'язку з відсутністю вільних площ в даному масиві. 

 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник М.В.).  

 

 

Селищний голова                                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


