
                                                                                                                    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. 

Чапля та с. Юрченки  Летичівського 

району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

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

Чапля та с. Юрченки  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 резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

5,5323 га (кадастровий номер 6823086200:03:009:0016) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

1.1 Скомаровському Анатолію Сафроновичу орієнтовною площею – 1,3830 

га; 

1.2 Сапіташу Степану Михайловичу орієнтовною площею – 1,3830 га; 

1.3 Станіславу Олександру Дмитровичу орієнтовною площею – 1,3830 га; 

1.4 Кошелюк Крістіні Володимирівні  орієнтовною площею – 1,3833 га; 

 



2. Відмовити  гр.  Григор’євій Людмилі Петрівні  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 

5,5323  га (кадастровий номер 6823086200:03:009:0016) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як згідно регуляторного акта 

пріоритетним та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не 

менше одного року) проживають на території Летичівської  об’єднаної 

територіальної громади Летичівського району Хмельницької області. 

3. Надати дозвіл гр. Нагайчук Світлані Олександрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,5278 га із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  (16.00) землі 

запасу загальною площею 0,5278 га (кадастровий номер 

6823086200:03:006:0005) для ведення особистого селянського господарства 

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

області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

4. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,00 га у власність із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 9,7579 га (кадастровий номер 

6823086200:04:006:0009) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, а саме: 

4.1 Мацькову Олексію Петровичу; 

4.2 Мацькову Євгену Петровичу; 

4.3 Єленкову Олексію Валерійовичу; 

4.4 Яцьковій Тетяні Дмитрівні; 

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 9,7579 га (кадастровий номер 

6823086200:04:006:0009) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Юрченки 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): 

5.1 Савчуку Артуру Івановичу; 

5.2 Савчук Марині Василівні; 

6. Надати дозвіл гр. Похилі Олександру Петровичу на розробку проекту 

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



із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (17.00) 

землі резервного фонду загальною площею 3,6928 га (кадастровий номер 

6823086200:04:004:0013) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

7. Відмовити  гр.  Шевчук Лілії Володимирівні  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 

7,6408  га (кадастровий номер 6823086200:04:001:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (на даний масив виготовленні 

правовстановлюючі документи під громадське пасовище). 

 8. Відмовити  гр. Віхтюк Вірі Іванівні  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 8,6136 га (кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

9. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,00 га з зміною цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

фермерського господарства (01.02) загальною площею 56,5397 га (кадастровий 

номер 6823083300:04:017:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Юрченки Летичівського 

району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив перебуває в оренді третьої особи): 

9.1 Андрєєвій Олесі Сергіївні; 

9.2 Андрєєву Миколі Костянтиновичу; 

10. Відмовити  гр. Шевчуку Олександру Сергійовичу  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 

2,3139 га (кадастровий номер 6823086200:02:002:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (згідно генерального плану с. Юрченки даний 

земельний масив запроектований під житлову та садибну забудову). 



11. Надати дозвіл гр. Тернавській Людмилі Юріївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,50 га 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (16.00) 

землі запасу загальною площею 5,0208 га (кадастровий номер 

6823086200:03:008:0012) для ведення особистого селянського господарства 

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

області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

12. Надати дозвіл гр. Березі Петру Семеновичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,80 га 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  (17.00) 

землі резервного фонду загальною площею 6,6802 га (кадастровий номер 

6823086200:01:002:0021) для ведення особистого селянського господарства 

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

області, з подальшою передачею  у приватну власність. 

13. 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 13,8294 га (кадастровий номер 

6823086200:04:012:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (земельний масив зарезервовано учасникам бойових дій та 

членам сімей загиблих учасників бойових дій): 

13.1 Шевчук Лілії Володимирівні; 

13.2 Слободянюк Іванні Володимирівні; 

13.3 Шевчук Анні Володимирівні; 

13.4 Слюсар Лесі Володимирівні; 

13.5 Ординату Богдану Вікторовичу; 

13.6 Віхтюк Альоні Василівні; 

13.7 Марчуку Григорію Петровичу; 

13.8 Малюзі Галині Олексіївні; 

13.9 Добранському Сергію Миколайовичу; 

13.10 Добранському Миколі Миколайовичу; 

13.11 Добранському Олексію Миколайовичу; 

13.12 Гага Людмилі Іванівні; 

13.13 Бабаку Андрію Івановичу; 

13.14 Бабаку Миколі Івановичу; 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 



15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

16. 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  

 


