
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят першої сесії 

21.06.2019 р.                                     Летичів                                             № 29 

   

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», закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», рішення сесії Летичівської  селищної 

ради від 22.05.2019 р.,  № 23 Про затвердження регуляторного акта «Про 

порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування 

із земель комунальної власності Летичівської селищної ради», взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Слободянюку Валерію Миколайовичу (смт 

Летичів, вул. Коцюбинського, 22) 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. 

2. Відмовити  гр. Макотерській  Людмили Сергіївні (смт Летичів, 

пров. Терешкової,7 кв.8)  у наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,4600 га для 

будівництва індивідуального гаража, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови, яка розташована по пров. Терешкової 7  смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 



приватну власність у зв’язку з невідповідністю місця розташування  об»єкта 

вимогам Закону 17 лютого 2011 року № 3038-VI 

3. Відмовити  гр. Хомському Василю Володимировичу (с. Суслівці)    

у наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею – 0,4600 га у, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Суслівці 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність, так як дана земельна ділянка не передана ГУ 

Держгеокадастру у Хмельницькій області до комунальної власності 

Летичівської ОТГ. 

4. Надати гр. Старинському Віктору Михайловичу (смт Летичів, вул. 

Пушкіна, 2) 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. 

5. Надати громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

резервного фонду (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 4,092 га (кадастровий номер 6823055100:07:003: 

0012) для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області: 

5.1  Махлярчуку Олександру Сергійовичу (с. Голенищево, вул. 

Польова,9); 

5.2  Грицаку Василю Вікторовичу (смт Летичів, вул. Р. Шухевича, 46); 

5.3  Колесняку Володимиру Володимировичу (смт Летичів, пр. 

Лісовий,16); 

5.4  Руднику Юрію Юрійовичу (с. Вербка, вул. Квітнева,31) 

5.5  Кашперському Олександру Івановичу (смт Летичів, вул. 

Осліковського, 4/1, кв.11); 

5.6  Сенику Олексію Леонідовичу ( смт Летичів, вул. Ламана 17/2); 

5.7  Івахнову Михайлу Сергійовичу (смт Летичів, вул. 

Я.Гальчевського,7); 

5.8  Миськову Сергію Володимировичу (смт Летичів, Руданського,9/1); 

5.9  Чучвері Віктору Миколайовичу (смт Летичів, вул. Пушкіна 1/1); 

5.10 Березовській Лілії Василівні (смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 

67); 

5.11 Шевчук Тетяні Володимирівні (смт Летичів, вул. Кучерука 

Григорія, 2). 



5.12 Захарченко Олегу Володимировичу (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 39, кв. 13); 

5.13 Гульку Василю Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Смолінського 

Леоніда, 27); 

5.14 Стецюку Артему Олександровичу (м. Волочиськ, вул. 

Незалежності, 5, в/ч А-0312); 

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

6); 

5.16 Антонюку Миколі Івановичу (с. Полільське); 

5.17 Горбатюку Ігорю Віталійовичу (смт Летичів, вул. Огієнка Івана, 9); 

5.18 Голодняку Михайлу Івановичу (с. Вербка, вул. Лісова, 8); 

5.19 Стрельбіцькому Сергію Васильовичу (м. Хмельницький, вул. 

Залізняка, 20, кв. 180); 

5.20 Стрельбіцькому Василю Сергійовичу (с. Голенищево); 

5.21 Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу (с. Майдан-Вербецький); 

5.22 Нестеренку Віктору Миколайовичу ( с. Білецьке, вул. Трудова, 11) 

6.  Надати гр. Ватаманюк Людмилі Василівні (м. Хмельницький , вул. 

Залізняка, 20 кв 180) ) 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 0,2400 га (кадастровий номер 6823055100:07:001:0114) 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. 

7. Надати гр. Бутліру Андрію Євгенійовичу –учаснику АТО (м. 

Хмельницький, вул. Толстого, 4 в/ч А05553) 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. 

8. Надати гр. Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу –учаснику 

АТО (с.. Хмельницький, вул. Толстого, 4 в/ч А05553)  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. 

9. Надати гр. Горожанкіній Людмилі Іванівні (с. Рудня) дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована в с. Рудня Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність (за давністю користування). 

10. Надати гр. Петрову Олексію Сергійовичу- учаснику АТО (смт 

Летичів, пров. Руданського, 6) 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 0,2400 га (кадастровий номер 

6823055100:07:001:0113) для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області. 

11. Відмовити гр. Шестопал Наталі Іванівні (смт Летичів, вул. 

Смолінського Леоніда, 79) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

запасу (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 11,4679 га (кадастровий номер 6823055100:08:004:000) для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, з подальшою передачею в приватну власність в зв’язку з тим, що 

Летичівською селищною радою на земельну ділянку  не зареєстровано право 

комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 

та в зв’язку з тим, що даний масив планується до внесення в межі смт Летичів з 

метою забезпечення громадян земельними ділянками для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

12. Відмовити гр. Гарнику Ігорю Миколайовичу (с. Вербка, вул. Лісова, 

1) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5200 га для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої по вул. Лісова с. Вербка Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею в приватну власність в 

зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам генерального 

плану населеного пункту с. Вербка. 

13. 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): 

13.1 Хмельницькій Лідії Василівні (смт Літин, вул. Б. Хмельницького,9, 

кв.13) орієнтовною площею - 0,5000га; 

13.2 Берегулько Юрію Петровичу (с. Вербка, вул. Польова, 19) - 

орієнтовною площею 0,3500 га; 

13.3 Гершуну  Павлу Микитовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,40 

га; 

13.4 Ганжію Володимиру Васильовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,40 га; 

13.5 Жовміру Володимиру Івановичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 

0,25 га; 

13.6 Терешко Валентині Іванівні (м. хмельницький, вул. Зарічанська, 6/1, 

кв. 6/1) - орієнтовною площею 0,25 га; 

13.7 Велічко Валентині Петрівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,30 га; 

13.8 Щегельській Наталії Василівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,10 

га; 

13.9 Пастуховій Ганні Антонівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,40 га; 

13.10 Швець Олені Петрівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,40 га; 

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

13.12 Голубу Павлу Францовичу (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,60 га; 

13.13 Прохорчук Тетяні Іванівні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,25 га; 

13.14 Моторному Миколі Миколайовичу (с. Вербка) – орієнтовною 

площею 40 га; 

13.15 Пастухову Віктору Михайловичу (с. Вербка) – орієнтовною площею 

0,15 га; 

13.16 Козубівській Валентині Степанівні (с. Вербка) – орієнтовною 

площею 0,70 га; 

13.17 Мосуру  Івану  Івановичу (с. Вербка) – орієнтовною площею 0,25 га; 

12.18 Мельнику Богдану Олександровичу (м. Львів, вул. В. Великого, 117, 

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

13.19 Стаднік Наталії Анатоліївні (с. Вербка) - орієнтовною площею 0,25 

га; 

13.20 Дубині Володимиру Олександровичу (с. Вербка, вул. Садова, 5) - 

орієнтовною площею 0,30га; 

13.21 Коломійцю Андрію Володимировичу (с. Вербка, вул. Центральна, 

20) - орієнтовною площею 0,27га. 

14. Надати гр. Івахнову Михайлу Сергійовичу (смт Летичів, вул. Якова 

Гальчевського, 7) – інваліду війни 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. Надати гр. Зубкову Володимиру Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Ст. 

Руданського, 43) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Вербка Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

16. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 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: 

16.1 Яблецькому Віталію Анатолійовичу (с. Суслівці) – орієнтовною 

площею 0,4900 га (за давністю користування); 

16.2 Шірпал Олені Порфиріївні (с. Суслівці, вул. Центральна, 76) – 

орієнтовною площею 1,1600 га (за давністю користування); 

16.3 Коновальчук Анжелі Михайлівні (с. Суслівці, вул. Квітнева, 15) – 

орієнтовною площею 0,5200 га (за давністю користування); 

16.4  Лободі Тамарі Миколаївні (с. Суслівці) – орієнтовною площею 0,6600 

га (за давністю користування); 

16.5 Синяк Ользі Олегівні (с. Суслівці, вул. Квітнева, 2) – орієнтовною 

площею 0,5000 га (за давністю користування); 

16.6 Процюк Галині Олександрівні (с. Суслівці) – орієнтовною площею 

0,5000 га (за давністю користування); 

16.7 Новосаду Михайлу Сергійовичу (с. Суслівці, вул. Північна, 2 ) – 

орієнтовною площею 1,0000 га (городництво); 

16.8 Коновальчук Валентині Григорівні (с. Суслівці) - орієнтовною 

площею 1,4600 га (городництво); 

16.9 Григор’єву Юрію Сергійовичу,  інтереси якого, як неповнолітньої 

дитини представляє  Григор’єва  Наталія Григорівна (смт Летичів, 27 кв.14),   – 

орієнтовною площею -1,4600 га; 

16.10 Плаксію Володимиру Григоровичу (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 90, кв.13) - орієнтовною площею 1,4527 га (городництво); 



17. Відмовити гр. Шереметі Зінаїді Володимирівні (смт Летичів, вул.  Ст. 

Руданського,3 ) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

12,8027 га (кадастровий номер 6823084200:06:008:0039,  розташованої за 

межами с. Суслівці  Летичівського району Хмельницької області  з подальшою 

передачею в приватну власність в зв’язку з не зазначенням бажаного  місця 

розташування земельної ділянки масиві. 

18. Відмовити гр. Швидун Марині Анатоліївні (смт Летичів, вул. Свободи, 

18 ) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

12,8027 га (кадастровий номер 6823084200:06:008:0039,  розташованої за 

межами с. Суслівці  Летичівського району Хмельницької області  з подальшою 

передачею в приватну власність в зв’язку з не зазначенням бажаного  місця 

розташування земельної ділянки на даному масиві. 

19. Відмовити гр. Стрельбіцькому Володимиру Анатолійовичу (смт 

Летичів, вул. Толстого, 13) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

12,8027 га (кадастровий номер 6823084200:06:008:0039,  розташованої за 

межами с. Суслівці  Летичівського району Хмельницької області  з подальшою 

передачею в приватну власність в зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки. 

20. Відмовити гр. Стрельбіцькій Катерині Василівні (смт Летичів, вул. 

Гончарна, 23) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

12,8027 га (кадастровий номер 6823084200:06:008:0039,  розташованої за 

межами с. Суслівці  Летичівського району Хмельницької області  з подальшою 

передачею в приватну власність в зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки. 

21. Відмовити гр. Стрельбіцькій Катерині Володимирівні (смт Летичів, 

Толстого, 13) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) із земель запасу (16.00) 



сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

12,8027 га (кадастровий номер 6823084200:06:008:0039,  розташованої за 

межами с. Суслівці  Летичівського району Хмельницької області  з подальшою 

передачею в приватну власність в зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки. 

22. 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 в                                                        

зв’язку з не поданням графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки: 

22.1 Оджиковській Майї Гнатівні; 

22.2  Токару Павлу Миколайовичу; 

22.3 Токар Зоряні Леонідівні; 

22.4 Скрипник Вадиму Володимировичу; 

22.5 Бутліру Євгенію Івановичу. 

23. Надати гр. Крупецькій Олені Віталіївні (с. Рудня, пров. Набережний, 1) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,18 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по пров. Набережний с. Рудня Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

24. Відмовити гр. Зайко Тетяні Леонідівні (смт Летичів, вул. 

Ст.Руданського, 7/1) 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. 

25 . Надати дозвіл гр. Мазуру Василю Васильовичу (с. Новокостянтинів, 

вул. Набережна) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 1,6000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

26. Надати дозвіл гр. Костюк Олені Андріївні (с. Новокостянтинів, 

пров. Поштовий, 15) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

27. Надати дозвіл гр. Олійнику Миколі Павловичу (с. Новокостянтинів, 

вул. Млини, 10) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,7000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

28. Надати дозвіл гр. Саврацькій Тетяні Василівні (с. Новокостянтинів, 

вул. Млини) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

29. Надати дозвіл гр. Євичу Роману Володимировичу (с. 

Новокостянтинів, вул. Слобода, 61) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

30. Надати дозвіл гр. Журавській Тетяні Іванівні (с. Новокостянтинів) 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (кадастровий номер 

6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за межами с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність за давністю користування. 

31. Надати дозвіл гр. Владиженській Лесі Василівні (с. 

Новокостянтинів, вул. Центральна) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 



(кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

32.     Надати дозвіл гр. Погорільському Віктору Васильовичу (с. 

Новокостянтинів, вул. Набережна) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,2000 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

33. Надати дозвіл гр. Ревері Олександру Павловичу (с. 

Новокостянтинів, вул. Набережна) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

34. Надати дозвіл гр. Бельській Любові Іванівні (с. Новокостянтинів, 

вул. Млини, 32) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

35. Надати дозвіл гр. Колібабі Ганні Филимонівні (с. Новокостянтинів, 

вул. Польова, 4) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,8000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

36. Надати дозвіл гр. Заєць Валентині Михайлівні (с. Новокостянтинів, 

пров. Польовий) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського 



господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність за 

давністю користування. 

37. Надати дозвіл гр. Панчуку Андрію Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Маринюка, 11) – учаснику АТО на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га з 

зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 8,7595 га (кадастровий номер 

6823085000:05:020:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

38. Відмовити гр. Врублевській Г.С. (с. Рудня) у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі громадянам у 

власність орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства, і зв’язку з не поданням графічного матеріалу, на якому зазначено 

бажане місце розташування земельної ділянки. 

39. Перенести розгляд заяви  гр. Гайдамаки Лариси Василівни (м. 

Хмельницький, вул. Гастелло 6/1 кв.3) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 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. 

40. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста  

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г.  

41. 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 


