
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят другої сесії 

23.07.2019 р.             Летичів                                           № 61 

                                       

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, 

Цивільним Кодексом 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», рішенням шістдесят восьмої сесії 

Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р № 23 Про затвердження 

регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради,  взявши до уваги рекомендації комісії, створеної рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 22, 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 10,4164 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Прилужне 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), а саме: 



1.1 Тодосійчук Тетяні Леонідівні (м. Вінниця, Миколаївська, 14, кв. 1); 

1.2 Ваврик Любові Василівні (смт Летичів, вул. Толстого, 34); 

1.3 Тодосійчуку Павлу Васильовичу (м. Вінниця, Миколаївська, 14, кв. 

1); 

1.4 Крупецькій Олені Віталіївні (с. Рудня, пров. Набережна, 1). 

 

2. Відмовити  гр. Літвіновій Наталії Григорівні (смт Летичів, вул. 

Романа Шухевича, 43) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

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

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 18,5282 га (кадастровий номер 

6823084600:05:007:0003) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Подільське 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). 

 

3. Відмовити  гр. Бачинський Ользі Юріївні (смт Летичів, вул. 

Подільська, 44) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 2,7927 га (кадастровий номер 6823084600:07:004:0015) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

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

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (земельний масив 

використовується громадянами для городництва більше 15 років). 

 

4. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 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), а саме: 

4.1 Старинській Марині Анатоліївні (м. Вінниця, пр.. Юності, 32, кв. 37); 



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

 

5. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 48,7626 га (кадастровий номер 

6823084600:07:010:0005) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (земельний масив використовується громадянами для 

городництва більше 15 років, та 10 га під громадським пасовищем), а саме: 

5.1 Шевцовій Анжелі Леонідівні (м. Хмельницький, вул. Панаса 

Мирного, 27, кв./км. 240); 

5.2 Кухарик Лесі Миколаївні (с. Рудня, пров. Содовий, 11); 

5.3 Хропун Павліні Миколаївні (с. Рудня, пров. Содовий, 11); 

5.4 Гарбарець Леоніду Леоновичу (с. Рудня); 

5.5 Гарбарець Олегу Леонідовичу (с. Рудня, вул. Садова, 34); 

5.6 Шевцову Леоніду Васильовичу (с. Пирогівці); 

5.7 Гарбарець Валентині Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Автопарківська, 4а, кв. 12); 

5.8 Василик Віті Юріївні (смт Летичів, вул. Подільська, 44); 

5.9 Демкову Юрію Володимировичу (смт Летичів, пров. Гончарний, 5); 

5.10 Кошелюк Людмилі Михайлівні (смт Летичів, вул. Набережна, 10); 

5.11Бригиді Галині Трохимівні (смт Летичів, вул. Набережна, 10); 

5.12 Кошелюк Альоні Василівні (смт Летичів, вул. Набережна, 10); 

5.13 Ковальчуку Василю Олексійовичу (с. Подільське, вул. Центральна, 

3); 

5.14 Дмухівській Ользі Іванівні (с. Лісо-Березівка,, вул. Лісова, 52); 

5.15 Ковальовій Світлані Анатоліївні (смт Летичів, вул. Пушкіна, 2/3); 

5.16 Буднику Миколі Федоровичу (смт Летичів, вул. Стельмаха, 8); 

5.17 Буднику Олексію Сергійовичу (смт Летичів, вул. Стельмаха, 8); 

5.18 Буднику Сергію Миколайовичу (смт Летичів, вул. Стельмаха, 8); 

5.19 Бачинському Олександру Казиміровичу (смт Летичів, вул. 

Подільська, 38); 

5.20 Бачинській Ользі Юріївні (смт Летичів, вул. Подільська, 44); 

5.21 Василику Юрію Леонідовичу (смт Летичів, вул. Подільська, 44); 

5.22 Василик Людмилі Анатоліївні (смт Летичів, вул. Подільська, 44); 

5.23 Будник Ларисі Василівні (смт Летичів, вул. Ревуцького, 2, кв. 2); 



5.24 Дубограй Олені Василівні (м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 

27, кв./км. 240); 

5.25 Мовчанюку Юрію Івановичу (с. Рудня); 

5.26 Шаповаловій Лесі Олегівні (с. Рудня); 

5.27 Мовчанюк Катерині Василівні (с. Рудня); 

5.28 Саврацькій Катерині Антонівні (смт Летичів, вул. Смолінського 

Леоніда, 39); 

5.29 Захарченко Валентині Павлівні (c. Рудня); 

5.30 Мельнику Анатолію Петровичу (смт Летичів, вул. Чорновола, 18/1); 

5.31 Шаповалову Сергію Володимировичу (с. Рудня); 

5.32 Яковлєву Юрію Едуардовичу (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 12, кв. 

4); 

5.33 Молчанюк Вікторії Юріївні (м. Хмельницький, вул. Шевченка, 51, 

гуртожиток); 

5.34 Мальнову Станіславу Миколайовичу (с. Копитинці);  

5.35 Шаргуну Віталію Андрійовичу (смт Летичів, вул. Подільська, 9); 

5.36 Шаргун Людмилі Михайлівні (смт Летичів, вул. Подільська, 9); 

5.37 Мальнову Івану Станіславовичу (с. Копитенці, вул. Набережна, 21); 

5.38 Вонсович Альоні Василівні (с. Копитенці, вул. Набережна, 21); 

5.39 Кондратюку Олегу Валерійовичу (смт Летичів, вул. Подільська, 18); 

5.40 Мудрій Ганні Дмитрівні (смт Летичів, Княгині Ольги, 15); 

5.41 Мудрому Анатолію Михайловичу (смт Летичів, пров. 

Коцюбинського, 9); 

5.42 Шиндеруку Миколі Івановичу (смт Летичів, вул. Лесі Українки, 13); 

5.43 Білоус Ганні Іванівні (с. Терлівка); 

5.44 Черняк Світлані Анатоліївні (с. Терлівка, вул. Равнялічева, 8); 

5.45 Буртовій Емілії Аполлінаріївні (с. Снітівка, вул. Селянська, 10); 

5.46 Буртовому Віталію Миколайовичу (с. Снітівка, вул. Польова); 

5.47 Буртовому Дмитру Миколайовичу (с. Снітівка, вул. Польова, 14); 

5.48 Буртовому Михайлу Миколайовичу (с. Снітівка, вул. Селянська, 8); 

5.49 Стадніцькій Наталії Миколаївні (смт Летичів, вул. Калініна, 66/1); 

5.50 Бондарчуку Роману Сергійовичу (смт Летичів, вул. Олени Теліги, 4, 

кв. 1); 

5.51 Бондарчуку Олегу Сергійовичу; 

5.52 Буднику Олександру Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Зубкова 

Івана, 77); 

5.53 Буднік Тетяні Олегівні (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 8); 

5.54 Майданюк Катерині Дмитрівні (с. Майдан-Голеницівський, вул. 

Присяжнюка Руслана, 36); 



5.55 Матус Ользі Миколаївні (смт Летичів, вул. Довженка, 17); 

5.56 Матусу Анатолію Павловичу (смт Летичів, вул. Довженка, 17); 

5.57 Матусу Антону Анатолійовичу (смт Летичів, вул. Довженка, 17); 

5.58 Бондарчуку Михайлу Сергійовичу (смт Летичів, вул. Олени Теліги, 

4, кв. 1); 

6. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель комунальної власності (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, загальною площею 4,1083 га 

(кадастровий номер 6823082400:03:002:0004) для ведення особистого 

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

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), а саме: 

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

6.2Івахнову Михайлу Сергійовичу (смт Летичів, вул. Якова 

Гальчевського,7). 

7. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу 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 15,667 га 

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

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

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), а саме: 

7.1 Моторній Ганні Олександрівні; 

7.2 Моторній Лесі Володимирівні; 

7.3 Моторному Олександру Андрійовичу; 

7.4 Моторній Катерині Олександрівні; 

7.5 Черепасі Ларисі Григорівні; 

7.6 Черепасі Сергію Васильовичу; 

7.7 Кулаковій Любові Василівні; 

7.8 Грабар Ларисі Миколаївні; 

7.9 Черепасі Руслану Сергійовичу; 

7.10 Черепасі Василю Яковичу. 



8. Відмовити гр. Підвербному Володимиру Миколайовичу (м. 

Хмельницький, вул. Лісогринівецька, 18-А, кв. 64) 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. 

9. Відмовити гр. Патик Ользі Василівні (смт Летичів, вул. Героїв Крут, 

17/3) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що 

розташована в смт. Летичів, вул. Малишка, 40 з подальшою передачею у 

власність, у зв’язку з відсутністю Свідоцтва про право на спадщину та вступ 

в управління спадковим майном спадкодавця Патика Володимира 

Васильовича. 

10. Відмовити  гр. Малініну Валерію Вікторовичу (смт Летичів, вул. І. 

Франка, 26, кв. 12)  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

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

земель запасу (16.00) комунальної власності, загальною площею 4,092 га 

(кадастровий номер 6823055100:07:003:0012) для індивідуального 

садівництва (01.05), розташованої за межами смт Летичів 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). 

11. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

0,1200 га із земель запасу (16.00) комунальної власності, загальною площею 

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

садівництва (01.05), розташованої за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області у зв’язку з тим, що цей масив, планується 

зарезервувати для подальшого забезпечення учасників АТО та членів сімей 

загиблих  учасників бойових дій для індивідуального садівництва: 

11.1 Попатенко Сергію Вікторовичу (смт Летичів, вул. І. Франка, 26, кв. 

11); 

11.2 Малініній Ользі Сергіївні (смт Летичів, пров. Жовтневий, 11); 

11.3 Шведун Ірині Вікторівні (смт Летичів, вул. Небесної Сотні, 1/1, кв. 

3); 

11.4 Тімофєєвій Світлані Андріївні (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

84, кв. 14). 



12. Відмовити гр. Насобкову Миколі Олексійовичу 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, у зв’язку з не поданням графічного матеріалу, на 

якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. 

13. 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. Козачки Летичівського району 

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

спільній  власності членів колишнього КСП ім. Кірова: 

13.2 Вельській Ользі Володимирівні;  

13.3 Шемендюк Вікторії Володимирівні; 

13.4 Гринчук Ользі Михайлівні; 

14. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га із земель комунальної власності (01.0) для сінокосіння та випасання 

худоби, загальною площею 53,0553 га (кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Козачки 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), а саме: 

14.1 Старинському Віктору Михайловичу; 

14.2 Старинській Марині Анатоліївні. 

15. Відмовити у наданні дозволу громадянці Круть Галині Іванівні (м. 

Вінниця, вул. Коцюбинського, 41, гуртожиток) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га з зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 7,5734 га (кадастровий номер 6823085000:05:002:0001) для ведення 

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

Майдан - Сахнівський 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). 



16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  

Грищук О.О). 

Секретар селищної ради                          О. Попова  

 

 

 

 

 

 

 


