
 

 

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. Вербка, с. Ялинівка,               

с. Новомиколаївка, с.Розсохувата,             

с. Москалівка  Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

с. . Вербка, с. Ялинівка, с. Новомиколаївка, с. Розсохувата, 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», 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 3,7748 га (кадастровий номер 6823087000:08:004:0003) для ведення 

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

Ялинівка Летичівського району Хмельницької області: 

1.1. Малакову Андрію Васильовичу орієнтовною площею 1,2600 га; 

1.2. Малаковій Олені Федорівні орієнтовною площею 1,2600 га; 



1.3. Слободянюк Євгенії Григорівні орієнтовною площею 1,2548 га; 

 

2. Надати гр. Плескань Василю Васильовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  площею 1,8484 

га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,8484 га (кадастровий номер 

6823087000:08:004:0004) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

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 7,0750 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0053) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами   

с. Вербка  Летичівського району Хмельницької області: 

3.1. Тімофєєвій Світлані Андріївні орієнтовною площею 1,015 га; 

3.2. Гарник Ользі Юріівні орієнтовною площею 1,0100; 

3.3. Галіцькій Ларисі Григорівні орієнтовною площею 1,0100; 

3.4. Галіцькій Руслані Русланівні орієнтовною площею 1,0100 

3.5. Коцур Світлані Миколаївні орієнтовною площею 1,0100; 

3.6. Дишкантюк Тетяні Миколаївні орієнтовною площею 1,0100; 

3.7. Волошиній Марині Вікторівні орієнтовною площею 1,0100; 

 

4. Відмовити громадянам 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 7,0750 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0053) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (земельний масив заповнений і 

виділення земельних ділянок неможливо - відсутність вільних площ в 

означеному масиві): 

4.1.Непийводі Валентині Олександрівні; 

4.2. Волошиній Марині Вікторівні; 

4.3. Коренєвій Зінаїді Іванівні; 

4.4. Коренєву Віктору Васильовичу; 

4.5. Дубині Володимиру Олександровичу; 

4.6. Матящук Тетяні Володимирівні; 



4.7. Кулаковій  Любові Василівні; 

4.8. Черепасі Сергію Васильовичу; 

4.9. Бакрадзе Людмилі Миколаївні; 

4.10. Костюк Лоренаді Омарівні; 

4.11. Костюку Роману Михайловичу; 

4.12. Костюк Мілані Михайлівні; 

4.13. Моторному Миколі Миколайовичу; 

4.14. Моторному Андрію Миколайовичу; 

4.15. Моторному Миколі Миколайовичу; 

4.16. Кулібабі Наталії Миколаївні; 

4.17. Півхлопко Марині Валеріївні; 

4.18 Гарник Світлані Анатоліївні. 

 

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 4,1821 га (кадастровий номер 6823087000:10:011:0002) для ведення 

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

Ялинівка Летичівського району Хмельницької області: 

5.1. Чучвері Миколі Миколайовичу орієнтовною площею 1,3933 га; 

5.2. Матлаєвій Надії Яківні орієнтовною площею 1,3933 га; 

5.3. Матлаєву Віктору Федоровичу орієнтовною площею 1,3955 га. 

 

6. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 5,52048 га (кадастровий номер 6823087000:10:011:0002) для ведення 

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

Ялинівка Летичівського району Хмельницької області: 

6.1. Курочці Лесі Йосипівні орієнтовною площею 1,7350 га; 

6.2. Антошевській Світлані Іванівні орієнтовною площею 1,7349 га; 

6.3. Антошевській Наталії Йосипівні орієнтовною площею 1,7349 

 

7. Відмовити  гр. Крутій Ганні Петрівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) для ведення 

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



Вербка Летичівського району Хмельницької області зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (земельний масив 

заповнений і виділення земельних ділянок неможливо - відсутність вільних 

площ в означеному масиві). 

8. Надати гр. Безпалько Інні Євгеніївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,0673 

га із земель резерву (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,0673 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0052) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області 

9. Відмовити гр. Яковенчук Марії Демидівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,0673 га із земель резерву (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 1,0673 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0052) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області. 

10. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,000 га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 39,6740 га 

(кадастровий номер 6823087000:12:001:0002) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що по даному 

масиву проводиться оформлення правовстановлюючих документів на землю 

ДП «Летичівський лісгосп»: 

10.1. Бучинському Миколі Миколайовичу; 

10.1. Ткачук Валентині Григорівні; 

10.2. Чучвері Марії Павлівні; 

10.3. Бентковському Анатолію Івановичу. 

 

11. Відмовити гр. Глібку Миколі Івановичу  в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

2,0000га із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності для сільськогосподарського виробництва земель запасу (16.00) 

загальною площею 9,6181 га (кадастровий номер 6823087000:12:003:0001) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. . Москалівка Летичівського району Хмельницької області в зв’язку 

з невідповідністю місця розташування земельних ділянок (земельний масив 



заповнений і виділення земельних ділянок неможливо - відсутність вільних 

площ в означеному масиві). 

12. Надати гр. Желавській Наталії Вікторівні дозвіл 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 2,5939 га 

(кадастровий номер 6823087000:11:019:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області 

13. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (кадастровий номер 

6823087000:12:003:0001)  загальною площею 16,5074 га  для ведення 

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

Москалівка Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (на земельний масив 

надано дозволи на розробку проекту землеустрою, та проводиться 

використання громадянами  для  випасу ВРХ, коней, овець, гусей): 

13.1. Криворучку Петру Васильовичу; 

13.2. Дімітровій Лілії Леонідівні; 

13.3. Дімітровій Зінаїді Анатоліївні; 

13.4. Дімітрову Анатолію Миколайовичу; 

13.5. Годлевській Марії Антонівні; 

13.6. Мантуру Олександру Дмитровичу; 

13.7. Годлевській Юлії Станіславівні; 

13.8. Криворучко Надії Іванівні; 

13.9. Марчук Анастасії Валеріївні. 

9. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

10. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

11. 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 

 



 

 

 

 
 


