
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят четвертої сесії 

 

__.03.2019 р.                                     Летичів                                             № 23 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Майдан-Вербецької 

сільської ради 

 

Відповідно до частини 1 статті 19 Конституції України, пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 83, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, рішення 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 21 з 

метою розгляду звернень громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства з подальшою 

передачею їх у власність, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Надати дозвіл гр. Матіяш Сабіні Омелянівні (смт. Летичів, вул. Свободи, 

3/1, кв. 4) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового призначення в 

межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

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 гр. Ткаченко Валентині Віталіївні (смт. Летичів, вул. 

І.Зубкова, буд. 81) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 



призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

2.1 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) 

3. Надати дозвіл гр. Ружанській Антоніні Мар’янівні (смт. Летичів, вул. 

Я.Мудрого, буд. 34) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 

призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

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. Ружанському Леоніду Станіславовичу (смт. Летичів, 

вул. Я.Мудрого, буд. 34) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 

призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

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. Ніцевичу Віктору Леонтійовичу (смт. Летичів, вул. 

Чорновола, буд. 59) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 



призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

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 гр. Ніцевич Олені Вікторівні (смт. Летичів, вул. 

Чорновола, буд. 59) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 

призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

6.1 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) 

7. Надати дозвіл гр. Ніцевичу Анатолію Вікторовичу (смт. Летичів, вул. 

І.Зубкова, буд. 38) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 

призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

7.1 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) 

8. Надати дозвіл гр. Подлеському Михайлу Васильовичу (смт. Летичів, 

вул. Соборна, буд. 56/1) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 



призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

8.1 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) 

9. Надати дозвіл гр. Горбаєнку Валерію Васильовичу (Летичівський р-н, с. 

Вербка, вул. Квітнева, буд.47) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із 

зміною цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

9.1 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) 

10. Надати дозвіл гр. Горбаєнко Оксані Миколаївні (Летичівський р-н, с. 

Вербка, вул. Квітнева, буд.47) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із 

зміною цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

10.1 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) 

11. Надати дозвіл гр. Юхимчук Марині Миколаївні (смт. Летичів, вул. 

Рильського, буд. 61)  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 



призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

11.1 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) 

12. Надати дозвіл гр. Нижнику Михайлу Михайловичу (Івано-Франківська 

обл., Тлумацький р-н, с. Кутище) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із 

зміною цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

12.1 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) 

13. Надати дозвіл гр Нижнику Івану Михайловичу (Летичівський р-н, 

с.Сусливці, вул. Загребельна, буд. 61а) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із 

зміною цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

13.1 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) 

14. Надати дозвіл гр. Лончинському Вячеславу Васильовичу (смт. Летичів,                          

вул. В.Мазура, буд. 2, кВ. 14) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із 



зміною цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

14.1 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) 

15. Надати дозвіл гр. Паламарчуку Андрію Анатолійовичу (смт. Летичів,                            

пров. Заводський, буд. 11) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 1,00 га із зміною цільового 

призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 16,2413 га, (кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003), що розташована за межами села Майдан-Вербецький 

Летичівського району Хмельницької області; 

15.1 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). 

16. 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 47,2393 га (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

16.1 Колеснику Олександру Сергійовичу (смт Летичів, вул. Свободи, 38); 

16.2 Колесник Юлії Анатоліївні (смт. Летичів, вул. Глібова, 6/1); 

16.3 Антошевському Анатолію Казимировичу (с.Майдан-Вербецький); 

16.4 Щегельському Віктору Францовичу (с. Вербка); 

16.5 Охрименко Олені Арсеніївні (смт Летичів, вул. Кармалюка, 69); 

16.6 Грищук Інні Юріївні (смт Летичів, пров. Коцюбинського, 42); 

16.7 Козаку Ігорю Олеговичу (смт Летичів, вул. Княгині Ольги, 18); 

16.8 Гзоїм Олені Дмитрівні (смт Летичів, вул. Тропініна, 22); 

16.9 Охріменко Ользі Анатоліївні (смт. Летичів, вул. Тропініна, 73); 



16.10 Охріменку Андрію Миколайовичу (смт. Летичів, вул. Тропініна, 

73); 

16.11 Гзоїму Анатолію Григоровичу (смт. Летичів, вул. Тропініна, 22); 

16.12 Рижій Олені Олексіївні (смт. Летичів, пров. Заводський, 5); 

16.13 Рижому Володимиру Васильовичу (смт. Летичів, пров. Заводський, 

5); 

16.14 Кінзерській Валентині Олексіївні (смт. Летичів, вул. Рильського, 

45); 

16.15 Леськовій Галині Василівні (смт. Летичів, вул. І.Огієнка, 1а, кв. 2); 

16.16 Леськову Володимиру Михайловичу (смт. Летичів, вул. І.Огієнка, 

1а, кв. 2); 

16.17 Галіцькій Станіславі Василівні (смт. Летичів, вул. Горбатюка, 1, кв. 

1); 

16.18 Лучковській Олені Павлівні (смт. Летичів, вул. Ю.Савіцького, 98, 

кв. 30); 

16.19 Лучковському Святославу Петровичу (с. Копитенці,                                

вул. Набережна, 138); 

16.20 Подлеській Валентині Іванівні (смт. Летичів,                                             

вул. Червоноармійська, 8/1); 

16.21 Подлеському Євгенію Васильовичу (смт. Летичів,                                             

вул. Червоноармійська, 8/1); 

16.22 Подлеській Галині Михайлівні (смт. Летичів,                                             

вул. Червоноармійська, 8/1); 

16.23 Бортник Валентині Володимирівні (смт. Летичів, вул. Бугська, 3/2); 

16.24 Бортнику Вадиму Михайловичу (смт. Летичів, вул. Бугська, 3/2); 

16.25 Бортник Оксані Володимирівні (смт. Летичів, вул. Бугська, 3/2); 

16.26 Боровському Андрію Вікторовичу (смт. Летичів, вул. Бугська, 33); 

16.27 Вогас Світлані Петрівні (смт. Летичів, вул. Шірпала, 5а); 

16.28 Вогасу Сергію Володимировичу (смт. Летичів, вул. Шірпала, 5а); 

16.29 Дмухівському Валерію Михайловичу (смт. Летичів, вул. 

Кармалюка, 42); 

16.30 Матенку Олександру Михайловичу (смт. Летичів, вул. Гагаріну, 

14); 

16.31 Козачинському Олександру Сергійовичу (смт. Летичів,                           

вул. Шірпала, 3); 

16.32 Козачинській Юлії Олександрівні (смт. Летичів, вул. Гагаріну, 14); 

16.33 Щербяк Галині Петрівні (смт. Летичів, пров. Тургенєва, 12); 



16.34 Щербяку Олександру Дмитровичу (смт. Летичів, пров. Тургенєва, 

12); 

16.35 Галіцькому Єдуарду Романовичу (смт. Летичів, вул. Горбатюка, 1, 

кв. 1); 

16.36  Котляр Валентині Іванівні (смт. Летичів, вул. Кармелюка, 46). 

17. Перенести розгляд заяви гр. Вінярської Алли Михайлівни (с. 

Тростянець) про надання дозволу 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 47,2393 га (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

17. 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 3,4664 га (кадастровий номер 

6823083700:03:015:0013) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

17.1 Федчишиній Діані Аркадіївні (смт. Летичів, вул. Володимира 

Великого, 31); 

17.2 Пасічник Олені Сергіївні (смт Летичів, вул. Ю.Савіцького, 90/1,               

кв. 15). 

18. 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 16,9006 га (кадастровий номер 

6823083700:04:001:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

18.1 Прус Ніні Михайлівні (смт. Летичів, вул. Ю.Савіцького, 90, кв. 3); 

18.2 Данчуку Ігорю Михайловичу (смт Летичів, вул. Ю.Савіцького, 90,             

кв. 3); 

18.3 Данчук Інні Станіславівні (смт Летичів, вул. Ю.Савіцького, 90,             

кв. 3); 

18.4 Данчук Зінаїді Степанівні (смт Летичів, вул. О.Багрія, 7/4); 

18.5 Бортнику Михайлу Максимовичу (с. Бохни, вул. Гагаріна, 29); 

18.6 Данчук Вікторії Ігорівні (смт Летичів, вул. Ю.Савіцького, 90,             

кв. 3); 

18.7 Прус Тетяні Станіславівні (с. Бохни, вул. Гагаріна, 88); 



18.8 Бортнику Руслану Сергійовичу (с. Бохни, вул. 

Гагарина, 97). 

19. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу 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 47,2393 га (кадастровий 

номер 6823083700:03:010:0002) для ведення особистого селянського 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з необхідністю більш 

детального вивчення: 

19.1 Щегельської Наталії Василівни (с. Вербка); 

19.2 Октяберської Зінаїди Архипівни (с. Кудинка). 

19. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

20. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

21. 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 


