
Протокол №  

засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою Літинської 

селищної ради 8 скликання 

 

від 07.04.2021 року смт  Літин 

 

Присутні члени комісії:  

 Вікарчук Олександр Володимирович - голова комісії; 

 Бевз Михайло Григорович  -  член комісії; 

 Волинець Євген  Григорович - член комісії;  

 Слободянюк Любов Петрівна - член комісії. 

 

Відсутні члени комісії: 

 Шишкова Наталія Іванівна - член комісії; 

 

Запрошені: 

 Сарабун Сергій Олександрович - начальник відділу із земельних відносин  

Літинської селищної ради; 

 Ставнійчук Олександр Миколайович – головний спеціаліст відділу із 

земельних відносин  Літинської селищної ради; 

 Курочка Микола Васильович – староста старостинського округу                   

(с. Селище, Садове, Вишенька, Малинівка, Петрик, Балин); 

  

Порядок денний: 

1. Обрання тимчасового секретаря . 

2. Розгляд та обговорення проектів рішень, що пропонується винести на 

розгляд  5 сесії Літинської селищної ради 8 скликання 09.04.2021р. 

 

СЛУХАЛИ:  

1.Голову комісії Вікарчука О.В., який запропонував  обрати  тимчасового 

секретаря з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища та благоустрою Літинської селищної Слободянюк Любов 

Петрівну. 

 

  Інших пропозицій не надходило. 

 

Голосували: «за» - 4 особи; «проти» - 0 осіб; «утримались» - 0 осіб. 

 

За результатами голосування погоджено обрати з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 



охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою Літинської 

селищної  Слободянюк Любов Петрівну. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Начальника відділу із земельних відносин селищної  ради Сарабуна С.О., 

який представив для розгляду наступні проекти рішень: 

 

-  про відмову надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою  77проектів 

- про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  3 проекти 

-  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатної її передачі у власність 12 проектів ; 

-  про розгляд колективного звернення громадян щодо віднесення земель для 

громадського пасовища _1 проект;  

- про укладення договорів щодо підготовки земельних ділянок до продажу 

права оренди на них на земельних торгах (аукціонах) 1 проект 

- Про відмову у затверджені  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки      1 проект . 

Зауважень та доповнень до зачитаних проектів рішень члени комісії не 

внесли. 

 

2. Голову  комісії Вікарчука О.В., який запропонував винести на голосування 

питання погодження проектів рішень , представлених    Сарабуном С.О.   

 

Голосували: «за» - 4 особи; «проти» - 0 осіб; «утримались» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Підтримати проекти рішень представлені Сарабуном С.О. та рекомендувати 

їх до розгляду на черговій сесії селищної ради 09.04.2021. 

 

СЛУХАЛИ:  

        1. Головного спеціаліста із земельних відносин  селищної ради                 

Ставнічука О.М., який представив для розгляду наступні проекти рішень: 

 

- про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) 5 проектів; 



- про   затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 1 проект; 

- про   затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та   внесення  

часткових змін  в попередні рішення  сесії стосовно безоплатної передачі 

громадянам земельних ділянок у власність в межах населених пунктів 

Літинської селищної ради 21 проект; 

- про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення суглинків ділянки Соснівська – 4 на за межами 

населеного пункту с. Городище Вінницького району Вінницької області 

1проект; 

- про поновлення договору оренди земельної ділянки 1 проект; 

- про скасування рішень  відповідних органів місцевого самоврядування, 

правонаступниками яких є Літинська селищна рада 5 проектів; 

- про затвердження  технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється право 

особистого сервітуту та укладання договору особистого сервітуту на 

земельну  ділянку комунальної власності із ФОП Йолдич Оленою Павлівною 

з метою розміщення тимчасової (стаціонарної) споруди для провадження 

підприємницької діяльності – торгівлі продуктами харчування 1 проект; 

- про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

безоплатної передачі земельних ділянок у власність в межах населених 

пунктів Літинської селищної ради 11проектів; 

- про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки 2 проекти;  

- про надання дозволу на виготовлення  технічної документації  із  

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі(на місцевості) земель комунальної власності з метою передачі 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність 2 проекти ; 

- про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та передачі земельної 

ділянки  2 проекти. 



 

 

Зауважень та доповнень до зачитаних проектів рішень члени комісії не 

внесли. 

 

2. Голову комісії Вікарчука О.В., який запропонував винести на голосування 

питання погодження проектів рішень, представлених  Ставнічуком  О.М. 

 

Голосували: «за» - 4 особи; «проти» - 0 осіб; «утримались» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Підтримати проекти рішень представлених Ставнічуком О.М.                                  

та рекомендувати  їх до розгляду на черговій сесії селищної ради 09.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                  _______________         Олександр ВІКАРЧУК 

 

Секретар комісії  _______________        Любов  СЛОБОДЯНЮК 

 

Члени комісії : ________________        Михайло БЕВЗ 

 

 ________________ Євген  ВОЛИНЕЦЬ 


