
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят восьмої сесії 

 

22.05.2019 р.                                     Летичів                                             № 30 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши  заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 30, 35, 83, 92, 116, 118, 119, 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», взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати громадянам дозвіл 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 в межах с. Вербка  

Летичівського району Хмельницької області (за давністю користування): 

1.1  Дубинці Олександру Івановичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 

га 

1.2 Моторному Василю Івановичу (с. Вербка, вул. Центральна, 14) - 

орієнтовною площею 0,80 га; 

1.3 Ковтуну Петру Миколайовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,80 

га; 

1.4 Бутлір Марини Євгеніївни - орієнтовною площею 0,50 га; 

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

0,25 га; 

1.6 Швецю Анатолію Васильовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,70 

га; 

1.7 Моторній Марії Олександрівні (с. Вербка) - орієнтовною площею  

0,25 га; 



1.8 Слободянюк Марії Михайлівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,20 

га; 

1.9 Гаврик Світлані Анатоліївні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 

га; 

1.10 Бровченко Ганні Мартинівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,15 

га; 

1.11 Січкорізу Івану Дмитровичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,50 

га; 

1.12 Ганжію Миколі Васильовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,35 га; 

1.13 Моторному Григорію Васильовичу (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,30 га; 

1.14 Непийводі  Валентині Олександрівні (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,15 га; 

1.15 Лучинській Катерині Володимирівні (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 1,30 га; 

1.16  Рудник Ніні Михайлівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 га; 

1.17 Бакалець Тетяні Ігорівні (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 78, кв. 

8) - орієнтовною площею 0,54 га; 

1.18 Дудник Ользі Олександрівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,35 

га; 

1.19 Мельничук Оксані Анатоліївні (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,30 га; 

1.20 Швець Ганні Василівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 1,00 га; 

1.21 Грабару Михайлу Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,50 га 

1.22 Гайдамаці Галині Марківні (с. Вербка) - орієнтовною площею0,80 

га; 

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

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

1.25 Табенській  Аіди Іванівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,15 

га. 

1.26 Стаднік Тетяни Степанівни (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,80 

га; 

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

орієнтовною площею 0,45 га. 

2. 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 в межах с. 

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

більш детального вивчення: 



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

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

0,15 га; 

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

площею 0,52 га; 

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

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

орієнтовною площею 0,50 га; 

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

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

2.7 Мельник Богдана Олександровича (м. Львів, вул. В. Великого, 117, 

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

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

орієнтовною площею 0,27 га; 

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

га; 

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

га; 

2.11 Моторного Миколи Миколайовича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 0,50 га; 

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

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

га; 

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

0,25 га; 

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

0,48 га; 

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

орієнтовною площею 0,40 га; 

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

0,50 га; 

2.18 Козубівського Антона Володимировича (с. Вербка) - орієнтовною 

площею 1,00 га;  

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

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

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

0,10 га; 

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

га; 

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

га; 

2.23 Жовміра Володимира Івановича - орієнтовною площею 0,30 га; 

2.24 Мосура Івана  Івановича (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,25 га. 

3. Надати гр. Верханівській Вірі Севастянівні (с. Лісо-Березівка) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,1200 га для ведення особистого селянського 



господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по вул. Лісова с. Лісо-Березівка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Дубині Надії Захарівні (с. Вербка) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель 

– землі сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Центральна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Касінському Юрію Леонідовичу (м. Хмельницький, вул. 

Тернопільська, 26/4, кв. 10) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,6200 га для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Небесної Сотні  

с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

6. Надати гр. Касінському Юрію Леонідовичу (м. Хмельницький, вул. 

Тернопільська, 26/4, кв. 10) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,1000 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Небесної Сотні с. Бохни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

7. Надати гр. Шаравській Любові Іванівні (смт Летичів, вул. 

Кармелюка, 32, кв. 4) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,1900 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Кантівка с. Чапля Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Шаравській Любові Іванівні (смт Летичів, вул. 

Кармелюка, 32, кв. 4) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована по вул. Кантівка с. Чапля Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

9. Надати гр. Малакову Євгенію Євгенійовичу (с. Малаківщина) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 1,7500 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована в с. Малаківщина Летичівського району Хмельницької області, 

з подальшою передачею у приватну власність. 



10. Відмовити гр. Василишину Степану Андрійовичу (с. Гречинці) у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 0,1600 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по вул. Світанкова с. Гречинці Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах 

норм, визначених Земельним Кодексом, провадиться один раз по кожному виду 

використання (скористався правом в іншому місці). 

11.  Відмовити  гр. Лященко Віталію Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Савіцького Юрія, 78, кв. 17) у наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,0100 

га для будівництва індивідуального гаража, категорія земель – землі житлової 

та громадської забудови, яка розташована по вул. Савіцького Юрія смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність у зв’язку з відсутністю містобудівної документації 

(генерального плану смт Летичів). 

12. Надати гр. Майстришину Костянтину Івановичу (смт Летичів, вул. 

Грушевського, 22) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,2300 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Набережна с. Горбасів Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

13. Надати гр. Мудрак Лесі Володимирівні (смт Летичів, вул. Б. 

Хмельницького, 50) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,3900 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Центральна с. Вербка Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

14. Надати гр. Димінському Євгенію Вадимовичу (смт Летичів, вул. 

Олега Ольжича, 6) – учаснику АТО дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га з зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий 

номер 6823087000:07:011:0051) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 



15. Перенести розгляд заяви гр. Слободянюка Валерія Миколайовича 

(смт Летичів, вул. Коцюбинського, 22) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0651 га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (кадастровий номер 

6823055100:09:004:0029) для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність, до моменту реєстрації 

Летичівською селищною радою права власності на земельну ділянку у 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

16. Надати гр. Кіндрат Любові Степанівні (смт Летичів, вул. Шірпала 

Леоніда, 8/1, кв. 1) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

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

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

17. Надати дозвіл гр. Христик Марії Адамівні (с. Голенищево) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,6000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею  

8,4132 га (кадастровий номер 6823080400:10:013:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області. 

18. Надати дозвіл гр. Літвіненко Наталії Іванівні (смт Летичів, вул. 

Зубкова Івана,19/1) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2000 га  із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,3121 га (кадастровий номер 6823082400:03:050:0002) для ведення 

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

Грушківці Летичівського району Хмельницької області. 

19. Надати громадянам (учасникам АТО) дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 

га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 4,4501 га (кадастровий номер 

6823055100:07:002:00019) для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області: 

19.1 Чукаруку Олександру Віталійовичу (с. Вербка, вул. Квітнева, 68); 

19.2 Коржику Олександру Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Ярослава 

Мудрого,78); 



19.3 Сологубу Дмитру Геннадійовичу (смт Летичів, вул. Б. 

Хмельницького, 11); 

19.4 Кузнецову Олександру Олександровичу (с. Варенка, вул. 

Селянська, 26); 

19.5 Гнатюку Миколі Вікторовичу (смт Летичів, вул. Огієнка Івана, 1а, 

кв. 39); 

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

3); 

19.7 Макеєнку Володимиру Васильовичу (смт Летичів, вул. Садова, 17); 

19.8 Редьку Віталію Вікторовичу (с. Вербка, вул. Польова, 8); 

19.9 Лясковському Петру Васильовичу (смт Летичів, вул. Гончарна,9/1); 

19.10 Боцюну Олександру Романовичу (с. Грушківці, вул. Лісова,2/1); 

19.11 Мазуркевичу Ігорю Віталійовичу (м. Дніпропетровськ, вул. 

Чечеріна, 46); 

19.12 Сердюку Олександру Володимировичу (смт Летичів, вул. Огієнка 

Івана, 1/1, кв. 38); 

19.13 Прилюку Андрію Григоровичу (Івано-Франківська область, м. 

Коломия, вул. Моцарта, 33); 

19.14 Патику Василю Івановичу (смт Летичів, вул. Огієнка Івана, 1/1, кв. 

34); 

19.15 Вільчинському Олександру Юрійовичу  (с. Козачки, вул. Вишнева, 

39); 

19.16 Побережному Володимиру Валерійовичу (смт Летичів, вул. 

Тімірязєва, 3/2);  

19.17 Ренісу Богдану Олеговичу (с. Козачки, вул. Садова, 62); 

19.18 Майданюку Олександру Васильовичу (с. Сахни, вул. Центральна, 

13); 

19.19 Скришевському Олександру Геннадійовичу (смт Летичів, вул. 

Смолінського Леоніда, 55); 

19.20 Сивоплясу Роману Миколайовичу (с. Юрченки); 

19.21 Леськову Руслану Петровичу (м. Хмельницький, вул. 

Лісогринівецька, 16/1); 

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

гуртожиток); 

19.23 Григор’єву Олександру Анатолійовичу (с. Козачки, вул. Вишнева, 

37); 

19.24 Левчуку Сергію Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

90, кв. 15); 

19.25 Дацюку Миколі Володимировичу (смт Летичів, вул. Чапаєва, 67); 



19.26 Цюпраку Ігорю Івановичу (с. Вербка, вул. Садова, 18); 

19.27 Магруку Ігорю Вікторовичу (с. Требухівці, вул. Б. Хмельницького, 

43); 

19.28 Терентьєву Віктору Васильовичу (с. Подільське); 

19.29 Лошкарьову Антону Борисовичу (с. Сахни, вул. Центральна, 40, кв. 

4); 

19.30 Кармазіну Володимиру Володимировичу (смт Летичів, вул. 

Смолінського Леоніда, 10); 

19.31 Карачуну Олегу Григоровичу (с. Іванинці, вул. Польова, 13); 

19.32 Бунзяку Андрію Павловичу (с. Грушківці, вул. Печенюка, 25); 

19.33 Полякову Богдану Олеговичу (смт Летичів, вул. Лесі Українки, 1/2); 

19.34 Камаєву Юрію Вячеславовичу (м. Львів, вул. Під голоском, 20). 

20. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

62,9281 га (кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області (за давністю користування): 

20.1  Барткову Василю Васильовичу (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,60 га; 

20.2 Мазуру Федору Терентійовичу (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,40 га; 

20.3 Ковальчук Тетяні Олексіївні (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 1,00 га; 

20.4 Свистун Галині Станіславівні  (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 1,00 га; 

20.5 Плюхову Сергію Володимировичу (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,50 га; 

20.6 Балан Олені Олександрівні (с. Новокостянтинів) - орієнтовною площею 

0,70 га; 

20.7 Руцінському Анатолію Вікторовичу  (с. Новокостянтинів, вул. 

Свободи, 9) - орієнтовною площею  1,80 га; 

20.8 Сороці Андрію Григоровичу (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,50 га; 

20.9 Шевчуку  Михайлу Миколайовичу (с. Новокостянтинів, вул. 

Поштова, 19) - орієнтовною площею 0,42 га; 

20.10 Ковальчуку Дмитру Васильовичу  (с. Новокостянтинів, вул. 

Центральна, 106а) - орієнтовною площею 0,40 га; 

20.11 Наумовій Наталії Василівні (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,72 га; 

20.12 Могилі Альоні Олександрівні (с. Новокостянтинів) - орієнтовною 

площею 0,30 га.  



21. Надати гр. Кирилюк Євгенії Степанівні (с. Грушківці) дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,0434 га для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Квітневій с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

22. Надати гр. Чередніченко Юрію Михайловичу (с. Вербка, вул. 

Квітнева, 59) – учаснику АТО дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га з зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий 

номер 6823087000:07:011:0051) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

23. Відмовити гр. Панасюку Василю Андрійовичу (с. Горбасів, вул. 

Вишнева, 2) у надані дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Горбасів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність, у зв’язку 

з невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 

документації - згідно плану зонування території с. Горбасів земельна ділянка, 

яка зазначена вами у графічному матеріалі відноситься до земель рекреаційної 

зони озеленення зони загального користування. 

24. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

25. 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 


