
 

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. Греченці, с. Іванинці та с. Михунки 

Летичівського району  

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

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

Греченці , с. Іванинці  та с. Михунки Летичівського району Хмельницької 

області, керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 83, 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», 

рішення 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 

3,8258  га (кадастровий номер 6823082000:05:002:0370) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

1.1 Собченку Леоніду Андрійовичу орієнтовною площею – 1,2752 га; 

1.2 Собченку Олександру Леонідовичу орієнтовною площею – 1,2752 га; 

1.3 Процьківу Дмитру Андрійовичу орієнтовною площею – 1,2754 га; 

2. Відмовити гр. Франчук Богдані Віталіївні 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 

3,8258 га (кадастровий номер 6823082000:05:002:0370) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з тим, що право передачі 



земельних ділянок безоплатно у власність у межах норм визначених Земельним 

Кодексом громадянами використано. 

3. Надати гр. Карачуну Роману Юрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,7543 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 0,7543 га (кадастровий номер 

6823082000:06:011:0094) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

4. Надати гр. Чернявській Ользі Олексіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 1,6802 га з зміною цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

фермерського господарства (01.02) загальною площею 1,6802 га (кадастровий 

номер 6823082000:05:013:0069) для ведення особистого селянського 

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

району Хмельницької області. 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 0,9036 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,8072  га (кадастровий номер 

6823082000:06:035:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

5.1 Данькову Віктору Олександровичу; 

5.2 Бездушняку Василю Миколайовичу; 

6. Надати гр. Білоруському Олександру Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 1,5000 га (кадастровий номер 

6823082000:06:036:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

7. Надати гр. Чукань Оксані Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 1,2720 га з зміною цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

фермерського господарства (01.02) загальною площею 1,2720 га (кадастровий 

номер 6823082000:06:011:0021) для ведення особистого селянського 

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

Хмельницької області. 



8. Відмовити гр. Тіщенку Артему Івановичу у надані дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,2720 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 1,2720 га (кадастровий номер 

6823082000:06:011:0021) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив заповнений і виділення земельної ділянки 

не можливо, у зв’язку з відсутністю вільних площ в означеному масиві). 

9. 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 2,7640 га (кадастровий номер 

6823082000:06:025:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив заповнений і виділення земельної ділянки 

не можливо, у зв’язку з відсутністю вільних площ в означеному масиві). 

9.1 Мацьковій Антоніні Іванівні; 

9.2 Мацькову Дмитру Васильовичу; 

 

10. Надати гр. Моторному Анатолію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,9918 га 

із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 0,9918 га (кадастровий номер 

6823082000:05:013:0079) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

11. Відмовити гр. Карачуну Олександру Олександровичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га за межами с. Греченці Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

12. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 1,0000 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 11,2190 га (кадастровий номер 

6823082000:05:002:0372) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 



12.1 Василишину Олексію Степановичу; 

12.2 Василишину Богдану Степановичу; 

12.3 Собченку Віктору Юрійовичу; 

12.4 Вусик Аліні Віталіївні; 

 

13. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на  розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

11,2190 га (кадастровий номер 6823082000:05:002:0372) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області до моменту проведення 

інвентаризації земельного  масиву: 

13.1 Сінеруку Олександру Вікторовичу; 

13.2 Ковальчук Валентині Степанівні; 

13.3 Процьковій Оксані Анатоліївні; 

13.4 Плаксій Тетяні Сергіївні; 

14. 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 7,1117 га (кадастровий номер 

6823082000:05:007:0003) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (на земельний масив виготовляється документація із 

землеустрою під громадське пасовище). 

14.1 Хобоші Тетяні Василівні; 

14.2 Слободянюк Олені Петрівні; 

14.3 Погоржельській Галині Іванівні; 

14.4 Білик Євгенії Василівні; 

14.5 Собченко Тетяні Анатоліївні; 

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  


