
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят другої сесії 

 

23.07.2019 р.                 Летичів                                    № 40 

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Сахни 

Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Сахни 

Летичівського району Хмельницької області, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 83, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ч. 2 ст. 32 Цивільного кодексу України, ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 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. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,5353 га (кадастровий номер 6823085000:04:028:0006) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області: 

1.1  Гордійцю Олексію Івановичу (смт Летичів, вул. Ламана, 10) 

орієнтовною площею - 1,7677 га; 

1.2  Майданюк Ірині Олександрівні (с. Сахни, вул. Центральна, 13) 

орієнтовною площею - 1,7676 га; 

2. Відмовити гр. Лобоженку Ігорю Сергійовичу (с. Кайтанівка, вул. 

Шевченка, 9) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 



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

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 3,5353 га (кадастровий номер 

6823085000:04:028:0006) 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). 

3. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 4,2208 га (кадастровий номер 6823085000:04:030:0033) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області: 

3.1  Таранюку Володимиру Павловичу (смт Летичів, вул. 

Шевченка,1) орієнтовною площею - 1,4070 га; 

3.2 Таранюк Альоні Ігорівні  (смт Летичів, вул. Шевченка, 1) 

орієнтовною площею - 1,4070 га; 

3.3 Ільчишиній Наталії Вікторівні (смт Летичів, пров. Тропініна, 3) 

орієнтовною площею - 1,4068 га. 

4. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,6382 га з 

зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 3,2764 га (кадастровий номер 

6823085000:04:035:0009) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

4.1 Григор’євій Юлії Олександрівні (смт Летичів, вул. Ярослава 

Мудрого, 16, кв. 1); 

4.2 Владишевській Наталії Володимирівні (смт Летичів, вул. Якова 

Завірюхи, 3). 

5. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  з зміною цільового призначення із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 

площею 5,2888 га (кадастровий номер 6823085000:04:034:0002) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області: 

5.1 Гончар Ганні Валеріївні  (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 88, 

кв. 3) орієнтовною площею - 1,0963 га; 

5.2 Гершун Марії Михайлівні (с. Вербка) орієнтовною площею - 1,0963 

га; 



5.3 Гусак Надії Тимофіївні (с. Голенищево) орієнтовною площею - 

1,0962 га. 

6. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 20,8188 га (кадастровий номер 6823085000:04:006:0008) 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). 

6.1 Гарбар Наталії Миколаївні (смт Летичів,вул. І. Зубкова, 72); 

6.2 Мельник Олені Анатоліївні ( смт Летичів, вул. Чорновола, 18/1). 

7. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною 

площею 1,6393 га з зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

20.0332 га (кадастровий номер 6823085000:04:033:0011) для ведення 

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

Сахни Летичівського району Хмельницької області 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): 

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

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

7.3 Філюк Марині Віталіївні (смт Летичів, вул. Тичини, 25); 

7.4 Нікітюк Людмилі Іванівні (смт Летичів, вул. Тичини, 25); 

7.5 Подзігуну Сергію Петровичу (смт Летичів, вул. Л. Українки, 22). 

8. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  га з зміною цільового 

призначення із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 17,8083 га (кадастровий номер 

6823085000:04:002:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

8.1 Моторному Михайлу Миколайовичу (смт Летичів, Івана Зубкова, - 

орієнтовною площею 1,13173 га ; 

8.2 Моторній Світлані Василівні (смт Летичів, Івана Зубкова, 109) - 

орієнтовною площею 1,13173 га; 

8. 3Бальжику Сергію Петровичу (смт Летичів, вул. Глібова, 18) - 

орієнтовною площею 1,13173га; 



8.4. Бальжик Тетяни Михайлівні (смт Летичів, вул. Глібова, 18) 

орієнтовною площею 1,13173га; 

8.5 Стрельбіцькій Катерині Василівні (смт Летичів, вул. Гончарна, 23)- 

орієнтовною площею 1,13173га; 

8.6 Стрельбіцькому Володимиру Анатолійовичу (смт. Летичів, вул. 

Толстого, 13)- орієнтовною площею 1,13173га; 

8.7 Стрельбіцькій Катерині Володимирівні (смт Летичів, вул. Толстого, 

13)- орієнтовною площею 1,13173га; 

8.8 Семенець Людмилі Василівні (с. Голенищево, вул. Лісова, 16) 

орієнтовною площею 1,13173га; 

8.9 Іщуку Артуру Борисовичу (смт Летичів, вул. Кармелюка, 36)- 

орієнтовною площею 1,13173га; 

8.10 Сичову Олександру Васильовичу (Майдан-Голенищівський, вул. 

Ясенівська, 5)- орієнтовною площею 1,3173га; 

8.11 Паштецькому Олексію Олексійовичу (с. Сахни) -1,3173 га; 

8.12  Паштецькому Руслану Олеговичу (с. Сахни, вул. Центральна,4)-

1,3180 га. 

       9. Відмовити гр. Літвіновій Тетяні Олегівні (смт Летичів, вул. Юрія 

Савцького, 78 кв.6)  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 

га із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(01.01) загальною площею 17,8083 га (кадастровий номер 

6823085000:04:002:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку 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) 

        

10. Відмовити гр. Паштецькому Олегу Олексійовичу  (с. Сахни)  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) 

загальною площею 17,8083 га (кадастровий номер 6823085000:04:002:0002) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області у зв’язку 

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 у наданні дозволу гр. Савіцькому Віктору Сергійовичу 

(смт Летичів, вул. Івана Зубкова, 63) 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 22,5889 га (кадастровий номер 

6823085000:04:027:0002) 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). 

 

        12. Відмовити гр. Бальжику Сергію Петровичу (смт Летичів, вул. 

Глібова, 18) що діє як опікун неповнолітнього Бальжика Назара Сергійовича 

у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 17,8083 га (кадастровий номер 

6823085000:04:002:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з відсутністю письмової нотаріально 

посвідченої згоди батьків і дозволу органу опіки та піклування на вчинення 

дій щодо отримання дозволу. 

 

         13. Відмовити гр. Бальжик Ользі Іванівні (смт Летичів, вул Чорновола, 

35)  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 17,8083 га (кадастровий номер 

6823085000:04:002:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з тим,  що право  передачі земельних ділянок 

безоплатно у власність у межах норм, визначених Земельним Кодексом 

громадянином використано. 

 

       14. Надати  гр. Насобкову Миколі Олексійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею – 1,7500га з зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 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. 

15. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук 

О.О). 

 

 

 

Секретар селищної ради                            О. Попова  


