
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят _________ сесії 

 

__.03.2019 р.                 Летичів                                      №  

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Ялинівської сільської 

ради 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Ялинівської сільської ради Летичівського району Хмельницької області, 

керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 83, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

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

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 21, 

селищна рада 

    

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Колібабі Андрію Віталійовичу  (смт Летичів, вул. 

Олега Ольжича, 2) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із зміною 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

загальною площею 1,6162 га (кадастровий номер 6823087000:10:003:0006),  

розташованої за межами с. Розсохувата Летичівського району Хмельницької 

області. 

1.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) (16.00); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

2. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із 



земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 9,6181 га (кадастровий номер 

6823087000:12:003:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

2.1  Мартинюк Марії Григорівні (с. Ялинівка); 

2.2  Винник Любові Григорівні (с. Ялинівка, вул. Молодіжна, 101); 

2.3  Тимчику Сергію Миколайовичу (с. Москалівка, вул. Польова, 4); 

2.4  Моторній Наталії Сергіївні (с. Москалівка, вул. Польова, 4); 

2.5  Бровченко Сергію Сергійовичу (с. Ялинівка, вул. Молодіжна, 62); 

2.6  Шведун Ірині Вікторівні (смт Летичів,  вул. Небесної Сотні, 1/1, кв. 3). 

3 Надати дозвіл гр. Шведун Тетяні  Юріївні (смт Летичів,  вул. 

Небесної Сотні, 1/1, кв. 3) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із зміною 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

загальною площею 3,1138 га (кадастровий номер 6823087000:09:006:0015),  

розташованої за межами с. Москалівка Летичівського району Хмельницької 

області. 

3.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) (16.00); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

4 Надати дозвіл гр. Колібабі Людмилі Вікторівні (смт Летичів, вул. 

Олега Ольжича, 2) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із зміною 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

загальною площею 1,8872 га (кадастровий номер 6823087000:10:003:0008),  

розташованої за межами с. Розсохувата Летичівського району Хмельницької 

області. 

4.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) (16.00); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

5 Надати дозвіл гр. Колібабі Віталію Олександровичу (смт Летичів, 

вул. Олега Ольжича, 2) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із зміною 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 



Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

загальною площею 1,5049 га (кадастровий номер 6823087000:10:003:0003),  

розташованої за межами с. Розсохувата Летичівського району Хмельницької 

області. 

5.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) (16.00); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

6. 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: 

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

гуртожиток); 

6.2 Леськову Руслану Петровичу (м. Хмельницький, вул. 

Лісогринівецька, 16/1, кв. 55). 

7.   Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 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: 

7.1 Голуба Павла Францовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,70 га; 

7.2 Лучинсьокої Катерини Володимирівни (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 1,75 га; 

7.3 Карбовської Зої Іллівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,72 га; 

7.4 Пастухова Віктора Михайловича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,15 га; 

7.5 Попович Марії Іванівни (с. Вербка, вул. Квітнева, 39) - орієнтовною 

площею 0,52 га; 

7.6 Українець Ольги Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 га; 

7.7 Катрич Юлії Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,20 га; 

7.8 Гаврик Світлани Анатоліївни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 

га; 

7.9 Слободянюк Марії Михайлівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,20 га; 

7.10 Дубини Володимира Олександровича (с. Вербка, вул. Садова, 5) - 

орієнтовною площею 0,50 га; 

7.11 Хмельницької Лідії Василівни (смт Літин, вул. Б. Хмельницького, 9, 

кв. 13) - орієнтовною площею 0,60 га; 



7.12 Свідера Володимира Васильовича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,40 га; 

7.13 Бровченко Ганни Мартинівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,15 га; 

7.14 Мельника Богдана Олександровича (м. Львів, вул. В. Великого, 117, 

кв. 152 ) - орієнтовною площею 0,25 га; 

7.15 Коломійця Андрія Володимировича (с. Вербка, вул. Центральна) - 

орієнтовною площею 0,27 га; 

7.16 Гершуна Павла Микитовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 

га; 

7.17 Моторного Василя Івановича (с. Вербка, вул. Центральна, 14) - 

орієнтовною площею 1,00 га; 

7.18 Прохорчук Тетяни Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,25 

га; 

7.19  Швець Ганни Василівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,28 га; 

7.20  Моторного Миколи Миколайовича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,50 га; 

7.21 Бакалець Тетяни Ігорівни (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 78, 

кв. 8) - орієнтовною площею 0,54 га; 

7.22 Швець Олени Петрівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 га; 

7.23 Рудник Ніни Михайлівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 га; 

7.24 Ковтуна Петра Миколайовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

1,00 га; 

7.25 Непийводи  Валентини Олександрівни (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,15 га; 

7.26 Непийводи Віктора Івановича (с. Вербка, вул. Молодіжна, 11) - 

орієнтовною площею 1,00 га; 

7.27 Горбатюк Світлани Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,18 

га; 

7.28  Величко Тетяни Василівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 

га; 

7.29 Терешко Валентини Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,25 га; 

7.30 Пастухової Ганни Антонівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,48 га; 

7.31 Стаднік Лідії Василівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,30 га; 

7.32 Берегулько  Юрія Петровича (с. Вербка, вул. Польова, 19) - 

орієнтовною площею 0,40 га; 

7.33 Ганжія Володимира Васильовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,50 га; 

7.34 Моторного Григорія Васильовича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,30 га; 

7.35 Дудник Ольги Олександрівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,35 га; 



7.36 Чернецької Тетяни Миколаївни (с. Вербка, вул. Сушка Луки, 10) - 

орієнтовною площею 0,55 га; 

7.37 Січкоріз Івана Дмитровича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,50га; 

7.38 Мельничук Оксани Анатоліївни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,50 га; 

7.39 Козубівського Антона Володимировича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 1,00 га;  

7.40 Шкарпети Віталія Леонідовича (м. Хмельницький, вул. Мирного, 

31/5, кв.70) - орієнтовною площею 0,80 га; 

7.41 Щегельської Наталії Василівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,10 га; 

7.42 Швеця Анатолія Васильовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,70 га; 

7.43 Стаднік Наталії Анатоліївни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,20 

га; 

7.44 Гайдамаки Галини Марківни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 

га; 

7.45 Велічко Валентини Петрівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,30 

га; 

7.46 Дубинці Олександра Івановича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,50 га; 

7.47 Стаднік Тетяни Степанівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 

га; 

7.48 Жовмір Володимира Івановича - орієнтовною площею 0,30 га; 

7.49 Гнатюк Марії Олексіївни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,12 га; 

7.50 Велічко Григорія Феофановича (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,25га; 

7.51 Ганжія Миколи Васильовича (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,35 

га; 

7.52 Бутлір Марини Євгенівни - орієнтовною площею  0,50га; 

7.53 Дрейко Людмили Петрівни  (с. Вербка) – орієнтовною площею  

0,50га. 

8. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 
  

9. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

10.  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 


