
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят п’ятої сесії 

 

21.03.2019 р.                                     Летичів                                             № 39 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши  клопотання, заяви громадян про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

колективне звернення мешканців с. Терлівка щодо забезпечення територіальної 

громади земельними ділянками для випасання худоби, взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 30, 35, 83, 92, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 50, 57 Закону України «Про 

землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

20.12.2018 року № 22-9861-СГ, рішенням виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради від 24.01.2019 року № 21, селищна рада    

В И Р І Ш И Л А : 

1. Перенести розгляд клопотання представництва «Сіньцзян 

Комм’юнікейшнз  Консракшн Груп Ко., Лтд.» (с. Київ, Солом’янський район, 

вул. Миколи Шепелєва, 6, ідентифікаційний код 26628090) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 3,00 га зі зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення  на землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, до моменту виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки визначеної в клопотанні. 

2. Затвердити  Положення про громадське пасовище щодо спільного 

використання його власниками худоби – членами територіальної громади с. 

Терлівка Летичівського району Хмельницької області. 

2.1 Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 



призначення комунальної власності для створення громадських пасовищ із 

цільовим призначенням (18.00) землі загального користування, розташованих 

за межами населеного пункту с. Терлівка, Летичівського району, Хмельницької 

області  площею 10,0000 га кадастровий номер 6823084600:07:010:0005. 

3. Надати дозвіл гр. Полякову Костянтину Олександровичу (м. 

Хмельницький, вул. Попова, 5, кв. 29) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,27 га для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Марківці, вул. Центральна, з 

подальшою передачею  у приватну власність. 

4. Надати дозвіл гр. Пасєці Світлані Віталіївні (с. Буцни) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,00 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 19,8217 га (кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Буцні Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею  у приватну власність. 

5. Надати дозвіл гр. Русецькому Олегу Анатолійовичу – учаснику АТО 

(м. Хмельницький, вул. Озерна, 3) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

4,583 га (кадастровий номер 6823085400:04:022:0020) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею  у 

приватну власність. 

6. Надати дозвіл гр. Войченку Сергію Михайловичу – учаснику АТО (с. 

Снітівка) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,00 га із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності  (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 4,583 га (кадастровий номер 

6823085400:04:022:0020) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

7. Надати дозвіл гр. Андрощуку Сергію Дмитровичу (смт Летичів, вул. 

Автопарківська, 34) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,12 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,1935 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального 

садівництва (01.05), розташованої за межами населеного пункту смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

8. Надати дозвіл гр. Марущаку Миколі Васильовичу (смт Летичів, вул. 

Соборна, 68) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки площею – 0,12 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 6,1935 га (кадастровий 

номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального садівництва (01.05), 

розташованої за межами населеного пункту смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

9. Надати дозвіл гр. Злочевському Святославу Володимировичу (смт 

Летичів, вул. Олега Ольжича, 43) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею – 0,12 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,1935 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального 

садівництва (01.05), розташованої за межами населеного пункту смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

10. Надати дозвіл гр. Шірпал  Тамарі Броніславівні (смт Летичів, вул. 

Кармелюка, 4, кв. 10) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,12 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,1935 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального 

садівництва (01.05), розташованої за межами населеного пункту смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

11. Надати дозвіл учасникам АТО на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Вербка  Летичівського району Хмельницької 

області: 

11.1 Лялюцькому Віталію Олеговичу (м. Київ, вул. Північна, 2, 

гуртожиток); 

11.2 Леськову Руслану Петровичу (м. Хмельницький, вул. 

Лісогринівецька, 16/1, кв. 55). 

12. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 8,7595 га (кадастровий номер 

6823085000:05:020:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

13.1 учаснику АТО Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу (с. 

Майдан-Вербецький); 

13.2  учаснику АТО Матвєєву Михайлу Олексійовичу (смт Летичів, вул. 

Осліковського,4/1, кв. 7); 

13.3  учаснику АТО Стецюку Артему Олександровичу (м. Волочиськ, вул. 

Незалежності, 5, в/ч А 0312); 



13.4  Кравчук Марині Володимирівні (смт Летичів, вул. Вовковинецька, 

11). 

14. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 18,1404 га (кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

14.1 учаснику АТО Глазко Юрію Вікторовичу (смт Летичів, вул. Небесної 

сотні, 1, корп. 1, кв. 4); 

14.2 учаснику АТО Майданюку Олександру Васильовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 13); 

14.3 Майданюк Катерині Степанівні (с. Сахни); 

14.4 учаснику АТО Бутліру Андрію Євгенійовичу (м. Хмельницький, вул.  

Толстого, 4, в/ч А 0553); 

14.5 учаснику АТО Колесняку Володимиру Володимировичу (смт 

Летичів, пров. Лісовий, 16); 

14.6 учасник АТО Лошкарьову Антону Борисовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 40, кв. 4); 

14.7 учаснику АТО Верміяшу Віталію Анатолійовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 7); 

14.8 учаснику АТО Казьмірову Руслану Володимировичу (с. Сахни, вул. 

Липи, 6); 

14.9  учаснику АТО Кирилюку  Сергію Вікторовичу (с. Козачки). 

15. Надати дозвіл гр. Махлярчуку Олександру Сергійовичу - учаснику 

АТО (с. Голенищеве, вул. Польова, 9) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

23,3415 га (кадастровий номер 6823085000:05:016:0002) для ведення особистого 

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

Сахнівський Летичівського району Хмельницької області. 

16. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

17. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Марчук Н.Б.).   

 

 

Селищний голова                                                  І.Тисячний 


