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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.              Летичів                                          №  

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись статями 12, 35, 

79-1, 81, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного Кодексу України, 

Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про 

землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування»,  Законом України від 10.07.2018 р. №2498 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», та рішення шістдесят восьмої сесії від 

22.05.2019 року № 23 «Про затвердження регуляторного акту «Про порядок 

передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із 

земель комунальної власності Летичівської селищної ради»» та рішення 

сімдесят другої сесії Летичівської селищної ради від 23.07.2019 року № 28, 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити  гр. Побережній Майї Василівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею – 2,0000 га  на 

території Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (відсутність схеми місця розташування 

земельної ділянки ). 

2. Відмовити  гр. Костюку Миколі Сергійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва, орієнтовною площею – 0,1200 га  на території 

Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (відсутність вільних площ в даному масиві ). 



3. Відмовити  гр. Микуш Тамарі  Володимирівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки кадастровий номер 6823055100:00:012:0047 за адресою: смт Летичів, 

вул. Автопарківська, 8-а у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

4. Відмовити  гр. Карачуну Олександру Олександровичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі у користування, як комплексного об’єкта ставка 

(штучно створеного водойма) орієнтовною площею – 18,0000 га за межами с. 

Гречинці Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (дана земельна 

ділянка не перебуває у комунальній власності). 

5. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею – 0,0600 га за межами смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (дана земельна ділянка не перебуває у 

комунальній власності). 

5.1 Сімоновій Зінаїді Іванівні; 

5.2 Задорожному Миколі Яковичу; 

6. Відмовити  гр. Городиському Володимиру Броніславовичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею – 2,0000 га за межами с. Майдан - Сахнівський Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (дана земельна ділянка не перебуває у 

комунальній власності). 

7. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею – 2,0000 га в межах с.  Лозни 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (даний земельний масив 

використовується громадянами для городництва більше 15 років). 

7.1 Яцуку Олегу Вячиславовичу; 

7.2 Яцук Анастасії Олегівні; 

8. Відмовити  гр. Смірновій Аліні Вікторівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею – 2,0000 

га за межами с. Варенка Летичівського району Хмельницької області, у 



зв’язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок (даний 

земельний масив використовується громадянами для ведення особистого 

селянського господарства більше 15 років). 

9. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

орієнтовною площею – 0,2500 га по вул. Молодіжній с. Вербка Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (даний земельний масив зарезервовано 

учасникам бойових дій та членам сімей загиблих учасників бойових дій). 

9.1 Чучвері Віктору Миколайовичу; 

9.2 Жовмір Наталії Василівні; 

9.3 Мельничук Оксані Анатоліївні; 

9.4 Помірчі Галині Степанівні; 

10. Перенести розгляд заяви  гр. Мельничук Оксани Анатоліївни у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва орієнтовною площею – 

0,1200 га по вул. Вишнева с. Вербка Летичівського району Хмельницької 

області на чергову сесію для більш детального вивчення. 

11. Відмовити  гр. Малініній Ользі Сергіївні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:07:004:0214) за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (даний земельний масив зарезервовано учасникам 

бойових дій та членам сімей загиблих учасників бойових дій). 

12. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.). 

 

  Селищний голова              Ігор ТИСЯЧНИЙ 


