
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _____ сесії 

 

  .04.2019 р.                 Летичів                               №  

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви учасників АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів 

Летичівської селищної 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»,  селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати громадянам – учасникам АТО дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною 

площею 2,0000 га  із земель сільськогосподарського призначення  (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із масиву загальною 

площею  17,9945 га (кадастровий номер 6823083300:06:011:0001) для ведення 

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

Свічна Летичівського району Хмельницької області: 

1.1  Похилі Володимиру Вікторовичу ( м. Білгород – Дністровський, вул. 

Енгельса, в/ч 2197); 

1.2 Гнатюку Миколі Вікторовичу (смт Летичів, вул. Радянська, 1а кв.39); 

1.3  Косулі Володимиру Григоровичу (смт Летичів, пров. Терешкової,3); 

1.4 Молчанюку Ігорю Володимировичу (смт Летичів, вул. Горбатюка, 7 

кв.2); 

1.5 Гуку Миколі Вікторовичу (с. Старе, вул. Загадка, 63); 

1.6 Кравчуку Миколі Олександровичу (м. Київ, вул. Електриків, 33) 

1.7 Стецюку Артему Олександровичу (м. Волочиськ, вул. Незалежності, 

5, в/ч А0320); 

1.8 Кавецькому Віктору Антоновичу (с. Вербка); 



1.9 Харламову Вячеславу Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Гончарна, 

6). 

2. Надати дозвіл гр. Мельник Тетяні Анатоліївні (м. Хмільник, вул. 

Північна, 65 кв.229) – вдові учасника АТО на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею  2,1922 га (кадастровий номер 

6823080400:11:022:0003) для ведення особистого селянського господарства 

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

району Хмельницької області. 

3. Надати дозвіл гр. Майструку Олександру Михайловичу (смт. Летичів, 

вул. Семиренка,10) – учаснику АТО на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею  3,973 га (кадастровий номер 

6823082900:05:031:004) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

4. Надати дозвіл громадянам – учасникам АТО 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 із масиву загальною площею 36,972 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:001:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 
 

4.1  Лялюцькому Віталію Олеговичу (м. Київ, вул. Північна  2, гурт); 

4.2  Леськову Руслану Петровичу (м. Хмельницький, вул. 

Лісогринівецька 16/1 кв. 55); 

4.3  Савранському Василю Степановичу (м. Хмельницький, вул. 

Кармелюка  5  кв. 30); 

4.4  Сапіташу Василю Володимировичу (с. Новокостянтинів, вул. 

Млини, 29); 

4.5  Кислиці Анатолію Вікторовичу (смт Летичів, вул. Енергетиків,8); 

4.6  Камаєву Юрію Вячеславовичу (м. Львів, вул. Підголоском, 20); 

4.7  Неточаєву Олександру Сергійовичу (смт Летичів, пров. Березовий, 

3) 

4.8 Чехуніну Андрію Володимировичу (смт Летичів, вул. Максима 

Кривоноса, 11). 

5. Надати дозвіл гр. Сивоплясу Роману Миколайовичу (с. Юрченки) –

учаснику АТО на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 2,00 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 



площею  2,1456 га (кадастровий номер 6823086200:03:003:0020) для ведення 

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

Чапля Летичівського району Хмельницької області. 

6. Надати громадянам – учасникам АТО дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із масиву загальною площею  15.1667 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:009:0016) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

6.1. Псарьову  Руслану Володимировичу (с. Вербка); 

6.2. Цвірі Володимиру Івановичу (с.Вербка); 

6.3. Грабовому Костянтину Петровичу (с. Вербка, вул. Сушка Луки 

(Жовтнева), 26); 

6.4. Чернецькому Володимиру Леонтійовичу (с. Козачки); 

6.5. Мартинюку Сергію Володимировичу (с. Ялинівка, вул. Молодіжна 

(Жовтнева),101). 

7. Надати громадянам  – учасникам АТО дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 2,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 16,5074 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:002:0016) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

7.1. Редько Віталію Вікторовичу (с. Вербка, вул. Польова,8); 

7.2. Цюпрак Ігор Іванович (с. Вербка, вул. Садова, 18); 

7.3. Димінський Євгеній Вадимович (с. Вербка, вул. Центральна,13). 
 

8. Надати дозвіл гр. Савчук Поліні Степанівні (с. Буцни, вул. 

Квітнева, 2) 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 із масиву загальною 

площею 20,0332 га (кадастровий номер 6823085000:04:033:0011) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області. 

9. Надати гр. Сінеруку Олександру Вікторовичу (с. Гречинці, вул. 

Світанкова, 17) – учаснику АТО дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності із масиву загальною площею 11,219 га (кадастровий 

номер 6823087000:05:002:0372) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Гречинці Летичівського 

району Хмельницької області. 

10. Надати гр. Панчуку Андрію Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Маринюка, 11) – учаснику АТО дозвіл 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. 

11. Надати гр. Марчуку Івану Васильовичу (с. Свічна, вул. Вишнева, 

42) дозвіл 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 2,1586 га (кадастровий номер 6823083300:06:016:0002) для ведення 

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

Свічна Летичівського району Хмельницької області. 

12. Надати громадянам – учасникам АТО дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 8,3904 га 

(кадастровий номер 6823080400:11:022:0004) для ведення особистого 

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

Голенищівський Летичівського району Хмельницької області: 

12.1. Стрельбіцькому Вадиму Васильовичу (м. Хмельницький, вул. 

Вокзальна, 56, кв. 95); 

12.2. Стрельбіцькому Сергію Васильовичу (с. Голенищеве, вул. 

Присяжнюка Руслана, 11). 

13. Надати гр. Мазуру Олегу Станіславовичу (м. Хмельницький, вул. 

Попова, 15, кв. 21) дозвіл 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 4,9112 га (кадастровий номер 6823084600:07:004:0014) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Ревуха Летичівського району Хмельницької області. 

14. Надати гр. Савчук Поліні Степанівні (с. Буцни) дозвіл 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 20,0332 га 

(кадастровий номер 6823085000:04:033:0011) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області. 

15.  Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  



17.  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 


