
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят восьмої сесії 

22.05.2019 р.                   Летичів                                          № 79 

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статями 12, 93, 

частиною 6 7 статті 118, статями 122, 123 Земельного Кодексу України, 

пунктом 34, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України від 10.07.2018 р. №2498 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення 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.  Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу 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 12,8027 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:008:0039) для ведення особистого 

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

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

детального вивчення: 

1.1 Новосада Михайла Сергійовича (с. Суслівці, вул. Північна, 2); 

1.2 Швидун Марини Анатоліївни (смт Летичів, вул. Свободи, 18); 

1.3 Плаксія Володимира Григоровича (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

90, кв. 13); 

1.4 Шеремет Зінаїди Володимирівни (смт Летичів, вул. С. 

Руданського, 3); 

1.5  Стрельбіцької Катерини Володимирівни (смт. Летичів, вул. Толстого, 

13); 

1.6 Стрельбіцької Катерини Василівни (смт Летичів, вул. Гончарна, 

23); 

1.7 Стрельбіцького Володимира Анатолійовича (смт Летичів, вул. 

Толстого, 13); 



1.8 Григорєва Юрія Сергійовича (смт Летичів, вул. Савіцького Юрію, 

27, кв. 14); 

1.9 Гайдамаки Лариси Василівни (м. Хмельницький, вул. Гастелло, 

6/1, кв. 3). 

2 Відмовити громадянам у наданні дозволу 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 19,5733 га (кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка надана  для 

городництва та використовуються  громадянами більше 15 років: 

2.1 Супруну Володимиру Івановичу (смт Летичів, вул. Дорошенка, 1); 

2.2 Супрун Раїсі Володимирівні (смт Летичів, вул. Дорошенка, 1); 

3 . Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 6,1690 га (кадастровий номер 

6823082400:03:002:0002), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

надана перебуває в оренді: 

3.1 Кухаруку Ігорю Анатолійовичу (с. Чапля, вул. Григорівка, 16); 

3.2 Кухаруку Андрію Ігоровичу (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 65); 

3.3 Кухаруку Олександру Ігоровичу (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 65). 

4 . Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 6,5221 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

використовується громадянами як громадське пасовище: 

4.1Полуденній Галині Генріхівні (смт Летичів, вул. Матвєєвої Олени, 10); 

4.2Полуденній Іраїді Олександрівні (смт Летичів, вул. Соборна, 31/1). 

5. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 17,4195 га (кадастровий номер 

6823082400:03:039:0006), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

використовується громадянами як громадське пасовище: 

5.1 Старинській Марині Анатоліївні (м. Вінниця, пр. Юності, 32,кв.51); 

5.2Старинському Віктору Михайловичу (смт Летичів, вул. Пушкіна, 2). 

6. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 63,9955 га (кадастровий номер 



6823082900:06:017:0003),  розташованої за межами с. Варенка Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка 

перебуває у спільній  власності членів колишнього КСП ім. Кірова: 

6.1 Колібабі Ліані Вікторівні (смт Летичів, вул. Бачинського, 22); 

6.2 Колібабі Володимиру Олександровичу (смт Летичів, вул. Бачинського, 

22); 

6.3 Колібабі Олександру Віталійовичу (смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 2); 

6.4 Ніцевичу Петру Володимировичу (смт Летичів, пров. Печенюка, 8); 

6.5Яременку  Ярославу Миколайовичу (смт Летичів, вул. Грушевського, 8); 

6.6Няньчук Наталії Леонідівні (смт Летичів, вул. Савіцького, Юрія, 37/1); 

6.7Няньчуку Юрію Івановичу (смт Летичів, вул. Кобилянського, 18); 

6.8Сінеруку Віктору Степановичу (смт Летичів, вул. Кармелюка, 98); 

6.9Чорнобаю Анатолію Івановичу (с. Гречинці); 

610Яременко Лесі Дмитрівні (смт Летичів, вул. Грушевського, 8); 

6.11Погорільському  Івану Тимофійовичу (смт Летичів, вул. Я. Галана, 10); 

6.12Алієву Альберту  Олександровичу (смт Летичів, Ярослава Мудрого, 11); 

6.13Боцюн Лілії Василівні (смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 50); 

6.14Боцюну Анатолію Борисовичу (смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 

50); 

6.15Годлевському Станіславу Олександровичу (с. Майдан-Вербецький); 

6.16Гурському Вячеславу Григоровичу (смт Летичів, вул. Тропініна, 69); 

6.17Діхтяру Ігорю Сергійовичу (смт Летичів, вул. Грушевського, 4); 

6.18Казмірчуку Степану Володимировичу (с. Горбасів); 

6.19Колібабі Катерині Іванівні (смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 2).  

7. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 48,7626 га (кадастровий номер 

6823084600:07:010:0005),  розташованої за межами с. Терлівка Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка 

надана  для городництва та використовуються  громадянами більше 15 років: 

7.1 Рассказовій Євгенії Олегівні (смт Летичів, вул. Бугська, 76/1); 

7.2 Мазурковій Марії Степанівні (смт Летичів, вул. Б.Хмельницького, 48); 

7.3 Гевак Фаїні Миколаївні (смт Летичів, вул. Соборна, 68/3, кв. 10); 

7.4 Савранській Тетяні Василівні (смт Летичів, вул. Гончарна, 7/1); 

7.5 Махлай  Ользі Степанівні (смт Летичів, вул. Осліковського, 1, кв. 10); 

7.6 Савранській Христині  Михайлівні (м. Ізмаїл, вул. Музиченка 

Гаврича, 31);  

7.7 Масловському Роману Вячеславовичу (м. Хмельницький, вул. 

Корольва, 57). 

8. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, із 

земельної ділянки загальною площею 42,2626 га (кадастровий номер 

6823055100:06:005:0006),  розташованої за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо даний земельний масив 

наданий для городництва та використовуються  громадянами більше 15 років: 



8.1Матлаєву Андрію Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Гальчевського 

Якова, 1/1); 

8.2 Сташкевич Зінаїді Савелївні (с. Терлівка, пров. Лісовий, 4); 

8.3 Григор’єву Павлу Григоровичу (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

27, кв. 14); 

8.4 Сторожук Валентині Володимирівні (м. Хмельницький, вул. Нагірна, 

18/1-Д); 

8.5 Сторожуку Андрію Вікторовичу (м. Хмельницький, вул. Нагірна, 

18/1-Д);  

8.6 Сторожуку Артему Андрійовичу (м. Хмельницький, вул. Нагірна, 

18/1-Д);  

8.7 Подзігун Дарії Олександрівні (м. Вінниця, пров. 1-ий Київський, 64, 

кв. 78); 

8.8 Магруку Ярославу Ігоровичу (с. Требухівці, вул. Б. Хмельницького, 

63); 

8.9 Шупрович Галині Віталіївні (смт Летичів, вул. Грушевського, 19); 

8.10Надобко Олегу Івановичу (смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 19); 

8.11 Надобко Юлії Петрівні (смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 19); 

8.12 Магрук Наталії Анатоліївні (смт Летичів, вул. Грушевського, 19); 

8.13 Нодзігуну Сергію Петровичу (смт Летичів, вул. Лесі Українки, 22); 

8.14Шупровичу Василю Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Соборна, 54); 

8.15 Білецькій Анні Анатоліївні (смт Летичів, вул. Свободи, 48); 

8.16 Супрун Раїсі Володимирівні (смт Летичів, вул. Дорошенка, 1); 

8.17 Супруну Володимиру Івановичу (смт Летичів, вул. Дорошенка); 

9. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 62,9281 га (кадастровий номер 

6823084200:11:002:0001),  розташованої за межами с. Новокостянтинів 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами 

більше 15 років: 

9.1 Колібабі Марії Петрівні (смт Летичів, вул. Соборна, 43); 

9.2 Антошевській Наталії Йосипівні (смт Летичів, пров. Калиновий); 

9.3 Антонюк Раїсі Дмитрівні (смт Летичів, вул. Княгині Ольги, 18а); 

9.4 Сороці Ганні Костянтинівні (с. Новокостянтинів). 

10. Відмовити гр. Патик Оксані Дмитрівні (смт Летичів, вул. Зубкова 

Івана, 105) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 6,6432 га (кадастровий номер 6823086200:04:002:0001),  розташованої 

за межами с. Чапля Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, шо дана земельна ділянка  рішенням шістдесят четвертої сесії 

Летичівської селищної ради від 21.02.2019 року № 23 відводиться для 

створення громадського пасовища. 

11. Відмовити гр. Чуканю В’ячеславу Степановичу (с. Юрченки) у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі 

громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства,  із земельної ділянки загальною площею 2,00 га 

(кадастровий номер 6823086200:02:002:0001),  розташованої за межами с. 

Чапля Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо даний 

масив, наданий  для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та використовується  

громадянами більше 15 років. 

12. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, із 

земельної ділянки загальною площею 7,4866 га (кадастровий номер 

6823083300:05:010:0007),  розташованої за межами с. Кудинка Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка  

рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської селищної ради від 21.02.2019 

року № 23 відводиться для створення громадського пасовища: 

12.1 Федчишиній Галині Климівні (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

80/1, кв. 16); 

12.2 Федчишину Олександру Васильовичу (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 80/1, кв. 16). 

13. Відмовити гр. Яцковій Тетяні Дмитрівні (смт Летичів, вул. Багрія 

Олександра, 5) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 9,7579 га (кадастровий номер 6823086200:04:006:0009),  розташованої 

за межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку 

з тим, шо дана земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  

громадянами більше 15 років. 

14. Відмовити гр. Бабаку Івану Степановичу (смт Летичів, вул. 

Грабовського, 18) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 9,7579 га (кадастровий номер 6823086200:04:006:0009),  розташованої 

за межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку 

з тим, шо дана земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  

громадянами більше 15 років. 

15. Відмовити гр. Єленкову Олексію Валерійовичу (с. Юрченки, вул. 

Івана Дубаса, 6) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 9,7579 га (кадастровий номер 6823086200:04:006:0009),  розташованої 

за межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку 



з тим, шо дана земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  

громадянами більше 15 років. 

16. Відмовити гр. Торчуку Станіславу Олександровичу (с. Буцни) у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі 

громадянам у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої за межами с. Буцні Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

перебуває у спільній  власності членів колишнього КСП «Прогрес». 

17. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, із 

земельної ділянки загальною площею 17,5271 га (кадастровий номер 

6823080400:09:045:0001),  розташованої за межами с. Буцні Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка  

рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської селищної ради від 21.02.2019 

року № 23 відводиться для створення громадського пасовища: 

17.1 Зозулі Івану Васильовичу (с. Вільхівці, Борщівський р-н, 

Тернопільська обл.); 

17.2 Зозулі Антоніні Олегівні (с. Голенищево, пров. Вишневий, 6); 

17.3 Перестяку Дмитру Олеговичу (с. Голенищево, пров. Вишневий, 6); 

17.4 Перестяк Тетяні Петрівні (с. Голенищево); 

17.5 Рейваху Григорію Петровичу (м. Хмельницький, вул. Довженка, 12, 

кв.4); 

17.6 Рейвах Любові Миколаївні  (м. Хмельницький, вул. Довженка, 12, 

кв.4). 

18. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з 

невідповідністю поданої заяви до графічного матеріалу із зазначеним бажаним 

місцем розташування земельної ділянки: 

18.1 Колесник Наталії Віталіївні (с. Головчинці, вул. Підлісна, 17) 

18.2 Косулі Надії Кирилівні (с. Кудинка); 

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

18.4 Панасюк Валентині Костянтинівні (с. Горбасів); 

18.5 Ковальову Володимиру Анатолійовичу (с. Кудинка); 

18.6 Мельничук Оксані Анатоліївні (с. Вербка); 

18.7 Загамулі Світлані Володимирівні (с. Голенищево); 

19. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, і зв’язку з 

не поданням графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки: 



19.1Надовському Ігорю Євгенійовичу (смт Летичів, вул. Ярослава Галана, 

4/1, кв. 8);  

19.2 Шиманській Тетяні Володимирівні (смт Летичів, вул. Ярослава 

Галана, 4/1, кв. 8); 

19.3 Шиманській Альоні Петрівні (смт Летичів, вул. Ярослава Галана, 4/1, 

кв. 8); 

19.4 Шевченко Тетяні Олександрівні (смт Летичів, вул. Бугська, 26); 

19.5 Шевченко Олені Олександрівні (смт Летичів, вул. Бугська, 26); 

19.6Шевченко Ользі Олександрівні (смт Летичів, вул. Бугська, 26); 

19.7Шевченко Олександру Олександровичу (смт Летичів, вул. Бугська, 

26); 

19.8 Дмуховській Уляні Степанівні (с. Майдан-Вербецький, вул. 

Урожайна, 27); 

19.9 Вишневській Наталії Іванівні (смт Летичів, вул. О. Кобилянської, 7); 

19.10 Вишневському Сергію Володимировичу (смт Летичів, вул. 

Гальчевського Якова, 36); 

19.11 Кондратюк Олені Петрівні (смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 11); 

  19.12 Заєць Олександру Миколайовичу (смт Летичів, вул. О. 

Кобилянської, 19); 

19.13 Заєць Тетяні Олександрівні (смт Летичів, вул. О. Кобилянської, 19); 

19.14 Горобчишині Анастасії Нікифорівні (смт Летичів, вул. Ламана, 6); 

19.15 Топоровському Юрію Анатолійовичу (Кам’янець-Подільський 

район, с. Чорнокозинці); 

19.15 Віхтюк Альоні Василівні (с. Юрченки, вул. Віхтюка Івана, 14); 

19.16 Віхтюк Оксані Василівні (м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька, 

26/3, кв. 3). 

20. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі у власність орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 26,891 га (кадастровий номер 

6823055100:06:012:0030),  розташованої за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо рішенням шістдесят 

четвертої сесії Летичівської селищної ради від 21.02.2019 року № 32 надано 

дозвіл учасникам АТО на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства: 

20.1Брацлавському Олександру Петровичу (смт Летичів, пров. Пушкіна, 1); 

20.2Єфімову Ігору Віталійовичу (смт Летичів, вул. Франка, 24, кв. 3); 

20.3Горбанчуку Вадиму Володимировичу (смт Летичів, вул 

Коцюбинського, 15); 

20.4Горбанчук Наталії Василівні (смт Летичів, пров .Лікарський 1/А). 

21. Відмовити гр. Вуйко Ліні Вікторівні (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 80/1, кв. 5) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 40,1931 га (кадастровий номер 6823083700:04:018:0001),  

розташованої за межами смт Летичів Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, шо Державним підприємством «Летичівське лісове 



господарство» розробляється проект землеустрою щодо відведення даної 

земельної ділянок в постійне користування для  ведення лісового господарства 

і пов'язаних з ним послуг. 

22. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства,  із земельної ділянки загальною площею 34,4567 га 

(кадастровий номер 6823083700:03:018:0086), розташованих за межами с. 

Майдан-Вербецький Летичівського району Хмельницька область, у зв’язку з 

знаходиться в користуванні у іншого суб’єкта господарювання (на правах 

оренди): 

22.1 Федоренко Олені Леонідівні (смт Летичів, вул. Грабовського, 11); 

22.2 Красотіні Ользі Сергіївні ()м. Хмельницький, Проспект Миру, 63-А, 

кв. 58); 

22.3Курочці Лесі Йосипівні (смт Летичів, пров. Калиновий, 16); 

22.4Антошевській Наталії Йосифівні (смт Летичів, пров. Калиновий, 16); 

22.5Матлаєву Віктору Федоровичу (смт Летичів, вул. Зубкова Івана, 

36/1); 

22.6Матлаєвій Надії Яківні (смт Летичів, вул. Зубкова Івана, 36/1); 

22.7Кондратюк Жанні Миколаївні (смт Летичів, вул. Кармелюка, 77); 

22.8Лончинській Діані Костянтинівні (смт Летичів, вул. Кармелюка, 59); 

22.9Федоренко Сергію Володимировичу (смт Летичів, вул. Грабовського, 

11); 

22.10 Руденко Ользі Анатолівні (вул. Світанкова, 19, с. Гречинці, 

Летичівського району); 

22.11 Павліку Віталію Володимировичу (с. Гречинці, Летичівського 

району); 

22.12 Павлік Лілії Сергіївні (с. Гречинці, Летичівського району); 

22.13  Карачун Ганні Володимирівні (с. Гречинці, Летичівського 

районну); 

22.14  Собченку Леоніду Андрійовичу (вул. Центральна, 37, с. Гречинці, 

Летичівського районну). 

23. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, із 

земельної ділянки загальною площею 8,4993 га (кадастровий номер 

6823084200:07:005:0001),  розташованої за межами с. Суслівці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка  

рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської селищної ради від 21.02.2019 

року № 23 відводиться для створення громадського пасовища: 

23.1 Лінник Валентині Григорівні (смт Летичів, вул. Івана Франка, 21/1); 

23.2 Лінник Інні Миколаївні (м. Хмельницький, вул. М. Трембовецької, 

23, кв. 76); 

23.3 Ліннику Володимиру Павловичу (смт Летичів,  вул. Горбатюка, 2, кв. 

1); 



23.4 Ліннику Володимиру Володимировичу (смт Летичів, вул. Горбатюка, 

2, кв. 1). 

24. Відмовити гр. Савіцькому Віктору Сергійовичу (смт Летичів, вул. 

Зубкова Івана, 63) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 6,4021 га (кадастровий номер 6823084200:06:006:0194),  розташованої 

за межами с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, шо дана земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  

громадянами більше 15 років. 

25. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 2,5158 га (кадастровий номер 

6823080400:10:042:0002),  розташованої за межами с. Голенищеве 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами 

більше 15 років: 

25.1Ковальчуку Олегу Ігоровичу (м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 

26/2, кв. 100); 

25.2 Губенко Людмилі Степанівні (м. Київ, вул. Бережанська, 10, кв. 31). 

26. Відмовити гр. Люліку Юрію Михайловичу (с. Гречинці) у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі громадянам 

у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства,  із земельної ділянки загальною площею 8,4132 га (кадастровий 

номер 6823080400:10:013:0001),  розташованої за межами с. Голенищево 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами 

більше 15 років. 

27. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 28,1297 га (кадастровий номер 

6823080400:10:056:0001),  розташованої за межами с. Майдан-Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка  рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської селищної 

ради від 21.02.2019 року № 23 відводиться для створення громадського 

пасовища: 

 27.1 Коверді Олександру Павловичу (с. Вербка); 

 27.2 Ткачук Валентині Григорівні (с. Вербка); 

28. Відмовити гр. Івасюку Григорію Власовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі громадянам 

у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства,  із земельної ділянки загальною площею 12,8027 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:008:0039), розташованої за межами с. 



Суслівці Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами 

більше 15 років. 

29. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із 

земельної ділянки загальною площею 13,0856 га (кадастровий номер 

6823084200:09:003:0020),  розташованої за межами с. Попівці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка  

рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської селищної ради від 21.02.2019 

року № 23 відводиться для створення громадського пасовища: 

29.1 Клімановій Алісі Вікторівні (смт Летичів, вул. Мазура Василя, 21); 

29.2 Боровській Людмилі Володимирівні (смт Летичів, вул. Бугська, 33). 

30. Відмовити гр. Панасюк Олені Вікторівні (смт Летичів, вул. 

Смолінського Леоніда, 8) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

метою подальшої передачі у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства,  із земельної ділянки загальною 

площею 19.5733 га (кадастровий номер 6823084200:06:013:0016),  

розташованої за межами с. Суслівці Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка надана  для городництва та 

використовуються  громадянами більше 15 років. 

31. Відмовити гр. Октяберській Зінаїді Архипівні (с. Кудинка) у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства,  із земельної ділянки загальною площею 47,2393 га 

(кадастровий номер 6823083700:03:010:0002), розташованої за межами с. 

Майдан-Вербецький Летичівського району Хмельницької області. 

32. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 

розташованої за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка перебуває у спільній  

власності членів колишнього КСП «Нива»: 

32.1 Гуцало Ганні Миколаївні (с. Попівці); 

32.2 Гуцалу Миколі Васильовичу (с. Попівці). 

33. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі у власність орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 48,7626 га (кадастровий номер 

6823084600:07:010:0005),  розташованої за межами с. Терлівка Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка 

частково надана для городництва та використовуються  громадянами більше 

15 років, а інша частина рішенням шістдесят п’ятої сесії від 21.03.2019 року № 

39 відводиться для створення громадського пасовища: 

33.1 Єфімову Ігорю Віталійовичу (смт Летичів, вул. Франка, 24, кв. 3); 



33.2 Єфімовій Оксані Володимирівні (смт Летичів, вул. Коцюбинського, 

15); 

33.3 Вальковському Олегу Євгенійовичу (смт Летичів, вул. Бугська, 76/1). 

34. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі у власність орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 22,7998 га (кадастровий номер 

6823085000:04:031:0001),  розташованої за межами с. Сахни Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка 

відводиться для створення громадського пасовища: 

34.1 Петрук Катерині Петрівні (смт Летичів, вул. Івана Франка, 26, кв. 6); 

34.2 Сухоруковій Ользі Іванівні (смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 9); 

34.3 Маринюку Миколі Федоровичу (смт Летичів, вул. Зубкова Івана, 

76/1); 

34.4 Антонюк Тетяні Миколаївні (смт Летичів, вул. Печенюка, 28); 

34.5 Погоржельській Галині Іванівні; 

34.6 Слободянюк Олені Петрівні (смт Летичів, пров. Пушкіна, 2); 

34.7 Бачинській Броніславі Йосипівні (смт Летичів, вул. Івана Франка, 

26); 

34.8Дмітрієву Павлу Миколайовичу (смт Летичів, вул. Осліковського, 6, 

кв. 6).  

35. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі у власність орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 39,5011 га (кадастровий номер 

6823085000:04:032:0001),  розташованої за межами с. Сахни Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо Державним підприємством 

«Летичівське лісове господарство» розробляється проект землеустрою щодо 

відведення даної земельної ділянок в постійне користування для  ведення 

лісового господарства і пов'язаних з ним послуг: 

35.1 Юрковській Ірині Валеріївні (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 12, кв. 

16); 

35.2 Юрковській Лесі Мефодіївні (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 12, кв. 

16); 

35.3 Юрковському Валерію Станіславовичу (смт Летичів, вул. Героїв 

Крут, 12, кв. 16); 

35.4 Пікало Анатолію Нікіфоровичу (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

80/1, кв.14); 

35.5 Пікало Людмилі Адамівні (смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 

1). 

36. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення 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), розташованих в с. Вербка 



Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана 

земельна ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами 

більше 15 років: 

36.1 Глощанюку Віталію Віталійовичу (смт Летичів, вул. Чорновола, 19, 

кв. 16); 

36.2 Нагорній Валентині Григорівні (смт Летичів, вул. Кармелюка, 4, кв. 

5); 

36.3 Люблінській Людмилі Анатоліївні (смт Летичів, вул. Гончарна, 2); 

36.4 Люблінському Івану Григоровичу (смт Летичів, вул. Ольги 

Кобилянської, 3/2); 

365 Люблінському Олександру Івановичу (смт Летичів, вул. Ольги 

Кобилянської, 30/1); 

36.6 Люблінській Ларисі Петрівні (смт Летичів, вул. Ольги Кобилянської, 

3/2); 

36.7 Супруну Володимиру Івановичу (смт Летичів, вул. Дорошенка, 1); 

36.8 Супрун Раїсі Володимирівні (смт Летичів, вул. Дорошенка, 1). 

37. Відмовити гр. Подзігуну Петру Васильовичу (с. Гречинці) в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

44,4659 га (кадастровий номер 6823085000:04:006:0002) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області, 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). 

38. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення 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), розташованих в с. Вербка Летичівського району Хмельницької 

області, 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 (скористалися правом в 

іншому місці): 

38.1 Свідеру Володимиру Васильовичу (с. Вербка); 

38.2 Дрейко Людмилі Петрівні (с. Вербка). 

39. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номе 

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

(01.03), розташованих в с. Вербка Летичівського району Хмельницької 



області, у зв’язку з не відповідністю місця розташування об’єкта вимогам 

законодавства - генеральному плану с. Вербка : 

39.1 Непийводі Віктору Івановичу (с. Вербка, вул. Молодіжна, 11); 

39.2 Українець Ользі Іванівні (с. Вербка); 

39.3 Горбатюк Світлані Іванівні (с. Вербка). 

40. Відмовити гр. Бурдинській Ніні Михайлівні (смт Летичів, вул. Олега 

Ольжича, 17) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі у власність орієнтовною площею 2,00 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 16,5074 га (кадастровий номер 6823087000:09:002:0001) для ведення 

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

Москалівка Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо 

дана земельна ділянка використовується мешканцями громади для випасання 

худоби. 

41. Відмовити гр. Міцінській Олені Альфредівні (смт Летичів, вул. Івана 

Мазепи) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою подальшої 

передачі у власність орієнтовною площею 2,00 га із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

43,455 га (кадастровий номер 6823085000:06:002:0003) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що 

заявником до заяви було додано документи (паспорт та ідентифікаційний код) 

іншого громадянина.  

42. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 2,0000 із земель комунальної власності 

(01.08) для сінокосіння та випасання худоби сільськогосподарського 

призначення загальною площею 36,0000 га кадастровий номер 

6823083300:05:008:0005, для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованих за межами с. Кудинка Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка частково 

надана для городництва та використовуються  громадянами більше 15 років, а 

інша частина використовується мешканцями громади для випасання худоби: 

42.1 Дмітрієвій Катерині Анатоліївні (смт Летичів, вул. Осліковського, 6, 

кв. 6); 

42.2 Антонюк Раїсі Дмитрівні (смт Летичів, вул. Княгині Ольги, 18а); 

42.3 Дмітрієву Миколі Леонідовичу (смт Летичів, вул. Романа Шухевича, 

73); 

42.4 Крупник Ганні Василівні (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 25, кв. 2); 

42.5 Колібабі Марії Петрівні (смт Летичів, вул. Соборна, 43); 

42.6 Ількову Євгенію Володимировичу (смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 

17); 

42.7 Берлінській Світлані Дмитрівні (смт Летичів, вул. Коцюбинського, 

42); 



42.8Красній Тетяні Василівні (м. Хмельницький, вул. Шевченка, 51); 

42.9 Красній Надії Іванівні (с. Кудинка, Польова, 43). 

43. Відмовити гр. Білоруському Олександру Васильовичу (с. Гречинці, 

пров. Набережний, 3) у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 1,50 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,5000 га (кадастровий номер 

6823082000:06:036:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що для звернення з даною заявою 

неповнолітній особі необхідно отримати згоду батьків або осіб які їх 

замінюють. 

44. Відмовити гр. Молодій Вікторії Олександрівні в наданні дозволу 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) загальною площею 

16,743 га (кадастровий номер 6823085000:04:004:0002) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (земельний масив 

заповнений і виділення земельних ділянок неможливо, у зв’язку з відсутністю 

вільних площ в означеному масиві).  

45. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва,  із земельної 

ділянки загальною площею 12,5971 га (кадастровий номер 

6823082400:03:002:0002), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

надана  перебуває в оренді: 

45.1 Боцюну Сергію Андрійовичу (с. Грушківці, вул. Каштанова, 5); 

45.2 Кришталь Наталії Сергіївні (с. Грушківці, вул. Садова, 14); 

45.3 Боцюну Андрію Олександровичу (с. Грушківці); 

45.4 Криськові Тетяні Йосипівні ( с. Грушківці); 

45.5 Боцюн Надії Василівні (с. Грушківці, вул. Каштанова, 5); 

45.6 Стрілковській Ганні Миколаївні (с. Грушківці, Садова, 16). 

 

46. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

47.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

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

 

Селищний голова     І.Тисячний 


