
                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  __________ сесії 

 

.08.2019 р.                 Летичів                                      №  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. 

Суслівці, с. Попівці, с. Копитенці та с. 

Антонівка  Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами с. 

Суслівці, с.Попівці, с. Копитенці та с. Антонівка  Летичівського району 

Хмельницької області, керуючись Конституцією України, ст. 12,  83, 116, 118, 

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», 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, селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1.Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

2,3537 га (кадастровий номер 6823084200:06:013:0017) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

1.1 Прокоф’євій Лесі Володимирівні  орієнтовною площею - 0,7845 га; 

1.2 Прокофєву Максиму Сергійовичу орієнтовною площею - 0,7845 га; 

1.3 Довжику Михайлу Володимировичу орієнтовною площею - 0,7847 га; 

2. Надати гр. Цюрукало Олені Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,50 га 

у власність із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 



комунальної власності загальною площею 1,8984 га (кадастровий номер 

6823084200:09:003:0018) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

3. 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 3,4385 га (кадастровий номер 

6823084200:06:013:0012) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (на дану земельну ділянку виготовляється технічна 

документація під громадське пасовище): 

3.1 Кирик Антоніні Арсенівні; 

3.2 Кирик Інні Василівні; 

 

4. Відмовити  гр.  Бурлаку Володимиру Володимировичу  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 

1,2775 га (кадастровий номер 6823084200:06:016:0033) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (земельний масив заповнений і виділення 

земельної ділянки неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в даному 

масиві). 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

7,9487 га (кадастровий номер 6823084200:05:003:0002) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

5.1 Шугайловій Надії Сергіївні орієнтовною площею - 0,60 га; 

5.2 Кушніру Сергію Олександровичу орієнтовною площею - 0,78 га; 

5.3 Атамановій Марії Анатоліївні орієнтовною площею - 0,55 га; 

5.4 Стасюку Руслану Вікторовичу орієнтовною площею - 0,70 га; 

5.5 Малюті Олександру Васильовичу орієнтовною площею - 0,80 га; 

5.6 Бондарчук Людмилі Сергіївні орієнтовною площею - 0,73 га; 

5.7 Довбенко Валентині Василівні орієнтовною площею - 0,60 га; 

5.8 Казмірчуку Павлу Івановичу орієнтовною площею – 1,00 га; 

5.9 Стасюку Миколі Івановичу орієнтовною площею - 0,30 га; 

5.10 Завірусі Дмитру Павловичу орієнтовною площею - 0,82 га; 

5.11 Осипишену Володимиру Дмитровичу орієнтовною площею - 0,50 га; 



5.12 Матіяш Олені Миколаївні орієнтовною площею - 0,5687 га; 

6. Відмовити громадянам у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га 

у власність із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 7,9487 га (кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Попівці Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(земельний масив заповнений і виділення земельної ділянки неможливо у 

зв’язку з відсутністю вільних площ в даному масиві). 

6.1 Миронову Ігорю Сергійовичу; 

6.2 Рейвах Раїсі Василівні; 

6.3 Мироновій Людмилі Михайлівні; 

 

7. 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 

11,641 га (кадастровий номер 6823084200:09:005:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

7.1 Глущак Тетяні Миколаївні орієнтовною площею – 1,00 га; 

7.2 Бондарчуку Олександру Сергійович орієнтовною площею - 0,31 га; 

7.3 Шилоносовій Юлії Валеріївні орієнтовною площею - 0,44 га; 

7.4 Красовській Ніні Сергіївні орієнтовною площею - 0,60 га; 

7.5 Стасюку Вадиму Вікторовичу орієнтовною площею - 0,90 га; 

7.6 Гаврилянчик Надії Степанівні орієнтовною площею - 0,60 га; 

7.7 Цюрукало Галині Миколаївні орієнтовною площею - 0,80 га; 

7.8 Гуцало Ганні Миколаївні орієнтовною площею - 0,40 га; 

7.9 Вишиванюку Андрію Миколайовичу орієнтовною площею - 0,50 га; 

7.10 Ковальову Віктору Леонідовичу орієнтовною площею - 0,90 га; 

7.11 Слободянюк Раїсі Петрівні орієнтовною площею - 0,30 га; 

7.12 Бондарчук Майї Володимирівні орієнтовною площею - 0,54 га; 

7.13 Мазур Любові Іванівні орієнтовною площею – 1,50 га; 

7.14 Березовському Анатолію Домініковичу орієнтовною площею – 2,00га; 

 

8. Відмовити громадянам у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га 

у власність із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 11,641 га (кадастровий 

номер 6823084200:09:005:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Попівці Летичівського району 



Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив заповнений і виділення земельної ділянки 

неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в даному масиві). 

8.1 Бондарчуку Сергію Миколайовичу; 

8.2 Бондарчук Оксані Петрівні; 

8.3 Горбатюк Сусані Семенівні; 

8.4 Бондарчук Ліані Сергіївні; 

 

9. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 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, а саме: 

9.1 Шиманському Олександру Антоновичу орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.2 Кондратенко Тетяні Сергіївні орієнтовною площею – 0,50  га; 

9.3 Лободі Олександру Васильовичу орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.4 Синяк Вірі Антонівні орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.5 Редколіс Ларисі Василівні орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.6 Хмарі Зої Абзалбеківні орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.7 Горбатюку Костянтину Михайловичу орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.8 Шиманській Олені Павлівні орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.9 Шиндируку Володимиру Олександровичу орієнтовною площею – 0,50 

га; 

9.10 Шиндирук Альоні Анатоліївні орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.11 Федчишину Володимиру Григоровичу орієнтовною площею – 0,50 га; 

9.12 Малюті Олені Іванівні орієнтовною площею – 1,00 га; 

9.13 Белей Олександрі Іванівні орієнтовною площею – 1,00 га; 

9.14 Супруну Валерію Вікторовичу орієнтовною площею – 1,00 га; 

9.15 Розі Олександру Панфіловичу орієнтовною площею – 0,40 га; 

9.16 Розі Ганні Олександрівні орієнтовною площею – 0,65 га; 

9.17 Вуйку Олегу Віталійовичу орієнтовною площею – 1,00 га; 

9.18 Горбатюку Михайлу Михайловичу орієнтовною площею – 0,50 га; 

 

10. Відмовити громадянам у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,00 га 

у власність 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 невідповідністю місця розташування 



земельної ділянки (земельний масив заповнений і виділення земельної ділянки 

неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в даному масиві). 

10.1 Коржик Наталії Григорівні; 

10.2 Марчуку Олександру Григоровичу; 

10.3 Кульбідюку Віктору Олександровичу; 

10.4 Вуйко Ліні Вікторівні; 

10.5 Василишиній Галині Григорівні; 

10.6 Коржик Крістіні Сергіївні; 

10.7 Довжик Тетяні Павлівні; 

10.8 Гончак Олені Миколаївні; 

10.9 Кургановій Ользі Миколаївні; 

10.10 Бедрак Діні Павлівні; 

10.11 Синяк Валентині Миколаївні; 

 

11. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 28,3049 га (кадастровий номер 

6823084200:10:007:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, до моменту проведення інвентаризації земельного  

масиву (за давністю користування): 

11.1 Колесник Марії Гаврилівні; 

11.2 Смакулі Людмилі Степанівні; 

11.3 Віштал Тамарі Дем’янівні; 

11.4 Ярош Галині Григорівні; 

11.5 Давидовичу Володимиру Михайловичу; 

 

12. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

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

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами 

с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області, до моменту 

проведення інвентаризації земельного  масиву (за давністю користування): 

12.1 Галіцькому Олександру Михайловичу; 

12.2 Ковальовій Альоні Анатоліївні; 

12.3 Шубіній Оксані Миколаївні; 

12.4 Розі Вірі Степанівні; 

12.5 Кучерявій Тетяні Никифорівні; 

12.6 Ільчук Галині Юхимівні; 



12.7 Яроцькому Олексію Вікторовичу; 

12.8 Брищук Галині Іванівна; 

12.9 Красовській Галині Дмитрівні; 

12.10 Ковальчук Вікторії Сергіївні; 

12.11 Федчишину Андрію Ігоровичу; 

12.12 Журавлю Віктору Олександровичу; 

12.13 Галіцькій Світлані Вікторівні; 

12.14 Рейвах Тетяні  Степанівні; 

12.15 Скалецькій Іванні Михайлівні; 

 

13. Надати гр. Федчишиній Вірі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,52 га 

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. 

14. Перенести розгляд заяви гр. Віхтюк Лесі Анатоліївні, що діє як опікун 

неповнолітнього Віхтюка Романа Ігоровича про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 1,0996 га  для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, для більш детального вивчення даного питання. 

15. Виготовлений проект 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).  

 

 

Селищний голова                          І. Тисячний  

 


