
ПРОЄКТ  
                                                  Автор: начальник земельного відділу 

                                                 Березовська Л.В. 
 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
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Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят дев’ятої сесії 

__.07.2020 р.         Летичів                                      № __ 

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за 

межами с. Майдан-Вербецький, с. 

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. Майдан-Вербецький 

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,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити громадянам  в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського призначення із 

земель запасу (16.00) загальною площею 2,3267 га (кадастровий номер 

6823083700:03:043:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

1.1 Карбовській Ірині Василівні; 

1.2 Карбівському Олександру Вікторовичу; 

1.3 Верміяш Мар’яні Іванівні.  

2. Відмовити гр. Духневичу Мар’яну Івановичу в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,50 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,5014 га (кадастровий номер 6823083700:03:011:0019) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району Хмельницької 

області з наступним врахуванням поданої заяви після проведеного поділу 

сформованого масиву в зв’язку з необхідністю створення кладовища.   

3. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель резервного 

фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 21,6878 га (кадастровий номер 

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

(01.03), розташованої за межами с. Білецьке 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: 

3.1 Нолю Івану Володимировичу - орієнтовною площею 2,0000 га ; 

3.2 Лобозінському Віталію Броніславовичу – орієнтовною площею 

2,0000 га; 

4. Надати громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 14,5996 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0006) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею в приватну власність: 

4.1 Антонюк Марині Володимирівні орієнтовною площею 0,5000 га; 

4.2 Стасюку Володимиру Феліксовичу орієнтовною площею 1,000 га. 

5. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог на законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

7. 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 


