
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят сьомої сесії 

26.05.2020 р.         Летичів                                      № 70 

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за 

межами с. Голенищеве, с. Майдан-

Голенищівський, с. Прилужне, с. 

Буцні Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського, які розташовані за межами с. Голенищево, с. 

Майдан-Голенищівський Летичівського району Хмельницької області, 

керуючись Конституцією України, ст. 12, 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», 

рішення 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,  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. Надати  гр. Фасенко Святославу Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 1,6041 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 1,6041 га 

(кадастровий номер 6823080400:08:004:0007) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею в 

приватну власність.  



2. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності  (01.08) для сінокосіння і випасання худоби загальною площею 

4,4800 га (кадастровий номер 6823080400:09:010:0001) для ведення 

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

Буцні Летичівського  району Хмельницької області, так як надання 

дозволу  щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу, з наступним  врахуванням поданих  заяв 

громадян : 

2.1 Глібку Дмитру Анатолійовичу; 

2.2 ГлібкоТетяні Анатоліївні; 

2.3 Старинському Віктору Михайловичу. 

3. Відмовити  громадянам в 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 11,3831 га 

(кадастровий номер 6823080400:10:012:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області на підставі пункту 7 статті 

118 Земельного кодексу України (оформлення громадського пасовища): 

3.1 Патику Вячеславу Степановичу; 

3.2 Слотюку Анатолію Петровичу; 

3.3 Раднєвичу Володимиру Петровичу; 

3.4 Слотюку Миколі Петровичу; 

3.5 Дубовику Руслану Віталійовичу; 

3.6 Дубовику Богдану Віталійовичу.  

 

4. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  

2,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 4,6557 га (кадастровий номер 

6823080400:10:013:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як надання дозволу  щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу, з 

наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий час використовували 

даний масив для городництва: 

4.1 Вінник Аллі Миколаївні; 

4.2 Пробитюку Миколі Мар’яновичу; 

4.3 Пробитюк Ксенії Олексіївні. 

 

5. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га  із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 



комунальної власності загальною площею 15,0988 га (кадастровий номер 

6823080400:10:014:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як надання дозволу  щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу, з 

наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий час використовували 

даний масив для городництва: 

5.1 Гурській Світлані Василівні; 

5.2 Бойко Наталії Василівні. 

 

6. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га  із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 8,095 га (кадастровий номер 

6823080400:10:031:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як на даний масив надано дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою  рішення № 41 від 30.08.2019 р.): 

6.1 Мельник Валентині Дмитрівні; 

6.2 Столяр Ірині Михайлівні. 

 

7. Відмовити гр. Бунчужному Івану Олексійовичу в наданні  дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9650 га  із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,9650 га (кадастровий номер 

6823080400:11:001:0014) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування, так як дана земельна ділянка, утворена внаслідок 

поділу масиву для забезпечення власників сертифікатів земельних 

часто(паїв). 

 

8. Відмовити гр. Підвербній Ользі Володимирівні  в наданні  дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9650 га  із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,9650 га (кадастровий номер 

6823080400:11:006:0025) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування, так як дана земельна ділянка, утворилась внаслідок 

поділу масиву для забезпечення власників сертифікатів земельних 

часто(паїв). 

 

9. Відмовити гр. Підвербному Івану Васильовичу  в наданні  дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



площею 1,9650 га  із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,9650 га (кадастровий номер 

6823080400:11:006:0026) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування, так як дана земельна ділянка, утворилась внаслідок 

поділу масиву для забезпечення власників сертифікатів земельних часто 

(паїв). 

 

10. Відмовити гр. Стрельбіцькій Любові Онисіївні  в наданні  дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9650 га  із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,9650 га (кадастровий номер 

6823080400:11:006:0027) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан - Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування, так як дана земельна ділянка, утворилась внаслідок 

поділу масиву для забезпечення власників сертифікатів земельних 

часто(паїв). 

 

11. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  із 

земель резерву (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 6,8722 га (кадастровий номер 

6823080400:11:026:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як надання дозволу  щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу, з 

наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий час використовували 

даний масив для городництва: 

11.1 Дацюк Ользі Степанівні; 

11.2 Шкарпеті Юлії Віталіївні; 

11.3 Дубовику Олександру Віталійовичу; 

11.4 Дубовик Тетяні Степанівні. 

 

12. Надати  гр. Паштецькій Діані Олексіївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,2462 

га зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,2462 га (кадастровий номер 6823080400:11:005:0017), на - для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Голенищево Летичівського району Хмельницької області. 

 

13. Відмовити  гр. Гуменюк Мотроні  Євтухівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



орієнтовною площею – 0,0500 га із земель запасу  (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823080400:08:004:0008) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Прилужне Летичівського району Хмельницької області, так як 

надання дозволу  щодо відведення земельних ділянок із сформованого 

масиву здійснюється шляхом його поділу, з наступним  врахуванням  заяв 

громадян, які тривалий час використовували даний масив для городництва. 

 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог на законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  
 

15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  
 

16. 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 

 


