
 

 

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. Грушківці, Бохни 

Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

с. Грушківці, Бохни Летичівського району Хмельницької області, керуючись 

Конституцією України, ст. 12, 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, 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 7,3708 га (кадастровий номер 6823085400:04:003:0045) для ведення 

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

Бохни Летичівського району Хмельницької області: 

1.1. Непийводі Тетяні Леонідівні орієнтовною площею - 1,0530 га; 



1.2. Жуковській Ларисі Василівні орієнтовною площею - 1,0530 га; 

1.3. Жуковському Артему Юрійовичу орієнтовною площею - 1,0530 га; 

1.4. Василенку Андрію Володимировичу орієнтовною площею - 1,0530 га 

1.5. Швидун Галині Василівні орієнтовною площею - 1,0530; 

1.6. Непийводі Івану Михайловичу орієнтовною площею - 1,0530га; 

1.7. Юхненко Ігорю Григоровичу орієнтовною площею - 1,0528 га. 

 

2. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 7,3708 га 

(кадастровий номер 6823085400:04:003:0045) для ведення особистого 

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

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): 

2.1. Березовському Леоніду Цезаровичу; 

2.2. Швидуну Анатолію Аркадійовичу; 

2.3. Жуковському Юрію Едуардовичу; 

2.4. Василенко Катерині Федорівні; 

2.5. Григор’єву Юрію Анатолію; 

2.6. Антонюк Лілії Миколаївні; 

2.7. Шкляруку Олександру Михайловичу; 

 

 

3. Відмовити  громадянам в 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 17,5778 га 

(кадастровий номер 6823085400:04:011:0002) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області так як дана земельна ділянка, 

згідно Генерального плану с. Бохни визначена під забудову та включена в 

межі населеного пункту: 

3.1. Якуніній Ользі Дмитрівні; 

3.2. Якуніній Антоніні Андріївні; 

3.3. Велінському Євгену Дмитровичу; 

3.4. Якуніній Ларисі Василівні; 

3.5. Якуніну Артему Юрійовичу; 



3.6. Якуніну Юрію Григоровичу; 

3.7. Велінському Дмитру Петровичу; 

3.9. Старинській Марині Анатоліївні. 

 

4. Відмовити  громадянам в наданні 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 18,6891 га 

(кадастровий номер 6823082400:03:023:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як на дану земельну 

виготовляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

громадське пасовище: 

4.1. Кирилюк Ользі Петрівні; 

4.2. Боцюн Марині Віталіївні. 

 

5. Відмовити гр. Кришталь Наталії Сергіївні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для сільськогосподарського виробництва 

(01.01) загальною площею 12,8033 га (кадастровий номер 

6823082400:03:001:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

 

6. Відмовити  громадянам в наданні 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 39,4991 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0037) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як дана земельна ділянка, 

згідно Генерального плану с. Бохни визначена під забудову та включена в 

межі населеного пункту: 

6.1.Богдан Лесі Миколаївні; 

6.2.Загамулі Віталію Сергійовичу; 

6.3.Богдан Альоні Миколаївні; 

6.4.Ільніцькому Вячеславу Анатолійовичу; 



6.5. Ільніцькій Олені Василівні; 

6.6.Брацлавському Олександру Петровичу; 

6.7.Брацлавській Світлані Іванівні; 

6.8.Ноянчук Олександру Івановичу; 

6.9.Ільніцькому Олександру Володимировичу; 

6.10.Приказюк Вероніці Миколаївні. 

 

7. Відмовити  громадянам в наданні 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 6,5221 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0036) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як на дана земельна 

використовується як випас для ВРХ, коней, овець, гусей: 

7.1. Балинському Ігорю Олександровичу ; 

7.2. Мельничук Олені Володимирівні; 

7.3. Парадовському Володимиру Олександровичу; 

7.4. Мельничуку Сергію Івановичу. 

 

8. Відмовити  громадянам в 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 10,1198 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:012:0023) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як дана земельна ділянка, 

згідно Генерального плану с. Бохни визначена під забудову та включена в 

межі населеного пункту і на сьогодні використовується громадянами для 

городництва: 

8.1. Федчишину Олегу Івановичу; 

8.2. Мачковському Ігорю Броніславовичу; 

8.3. Підкамінському Олександру Вікторовичу; 

8.4. Підкамінській Тетяні Михайлівні; 

8.5. Федчишину Ігорю Івановичу. 

 

 

9. Перенести  гр. Григор’євій Людмилі Петрівні розгляд заяви 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 2,6200 га (кадастровий номер 6823082400:04:019:0003) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, так згідно 

п.4.7 регуляторного акта, затвердженого рішенням сесії Летичівської 

селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 визначено пріоритетність та 

першочерговість надання земельних ділянок для ведення ОСГ.  

10. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

12. 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 

 

 

 

 

 
 


