
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) 

 

30.08.2019 р.               Летичів                                 № 36 

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за 

межами сіл Снітівка, Російська Буда, 

Малаківщина Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

с. Снітівка, с. Російська Буда, с. Малаківщина 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, та 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  орієнтовною площею 1,4291 га із 

зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 14,2873 га (кадастровий номер 

6823085400:05:017:0011) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Російська Буда Летичівського району 

Хмельницької області: 



1.1 Гульку Сергію Васильовичу; 

1.2 Подзігуну Сергію Петровичу; 

1.3 Макарчук Ользі Олександрівні. 

2. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

14,2873 га (кадастровий номер 6823085400:05:017:0011) для ведення 

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

Російська Буда 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 Левченко Ользі Йосипівні; 

2.2 Дідик Наталії Іванівні; 

2.3 Дідику Віктору Васильовичу; 

2.4 Дідику Василю Івановичу. 

 

3. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 5,3044  га (кадастровий номер 6823085400:05:042:0001) для ведення 

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

Снітівка Летичівського району Хмельницької області: 

3.1 Віхтюку Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею –1,0608 га; 

3.2Віхтюк Олені Володимирівні орієнтовною площею – 1,0608 га; 

3.3 Андрощуку Сергію Дмитровичу орієнтовною площею – 1,0608 га; 

3.4 Сомику Івану Івановичу орієнтовною площею – 1,0608 га; 

3.5 Сомик Світлані Григорівні орієнтовною площею – 1,0612 га; 

4. Відмовити гр. Мисик Оксані Іванівні у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 



призначення комунальної власності загальною площею 5,3044 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:042:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, так як згідно 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, пріоритетним та першочерговим є - 

забезпечення громадян, що постійно (не менше одного року) проживають на 

території Летичівської  об’єднаної територіальної громади Летичівського 

району Хмельницької області. 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,5114 га із 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(16.00) загальною площею 3,0228 га (кадастровий номер 

6823085400:05:017:0014) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Російська Буда Летичівського району 

Хмельницької області:  

5.1 Юхимчук Марині Миколаївні; 

5.2 Білик Євгенії Василівні. 

6. 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 17,0439 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:009:0001) для ведення особистого 

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

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

масиву проводиться оформлення правовстановлюючих документів на землю 

ДП «Летичівське лісове господарсьво» : 

6.1 Артюховій Валентині Петрівні; 

6.2 Романець Тетяні Володимирівні; 

6.3 Смолінській Наталії Володимирівні. 

7. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (16.00) 



загальною площею 7,2975 га (кадастровий номер 6823085400:05:007:0002) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Російська Буда Летичівського району Хмельницької області:  

7.1 Єленкову Олександру Олексійовичу орієнтовною площею - 1,6487га; 

7.2 Єленкову Олексію Васильовичу орієнтовною площею - 1,6488 га. 

8. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,000 га із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності для сільськогосподарського виробництва (01.01) загальною 

площею 36,972 га (кадастровий номер 6823085400:05:001:0001) для ведення 

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

Снітівка 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): 

8.1 Старинській Марині Анатоліївні; 

8.2 Старинському Віктору Михайловичу; 

8.3 Слободянюку Сергію Андрійовичу. 

 

9. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (16.00) 

загальною площею 11,6652 га (кадастровий номер 6823085400:05:041:0001) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Російська Буда Летичівського району Хмельницької області:  

9.1 Савіцькому Віктору Сергійовичу орієнтовною площею - 1,2775 га; 

9.2 Галіцькому Роману Олександровичу орієнтовною площею - 1,2775га; 

9.3 Панасюку Олександру Васильовичу орієнтовною площею - 1,2775 га; 

9.4 Мисику Віталію Миколайовичу орієнтовною площею - 1,2775 га; 

9.5 Сомику Івану Михайловичу орієнтовною площею - 1,2775 га ; 

 9.6 Масліковській Анатолії Тимофіївні орієнтовною площею - 1,2774 га. 

 

10. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,5000 га із 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(16.00) загальною площею 21,5732 га (кадастровий номер 

6823085400:05:030:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Російська Буда Летичівського району 

Хмельницької області:  



10.1 Бондар Любові Григорівні; 

10.2 Юзичук Оксані Миколаївні; 

10.3 Косулі Раїсі Петрівні; 

10.4 Юзько Ірині Вікторівні; 

10.5 Бузі Марині Валеріївні; 

10.6 Юрковській Наталії Петрівні; 

10.7 Тельпишу Олександру Михайловичу; 

10.8 Тельпиш Вірі Іванівні; 

10.9 Русецькому Сергію Анатолійовичу; 

 

11. Відмовити гр. Сомик Емілії Іванівні у надані 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 11,6652 га (кадастровий номер 

6823085400:05:041:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Російська Буда Летичівського району 

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним та першочерговим є - забезпечення громадян, 

що постійно (не менше одного року) проживають на території Летичівської  

об’єднаної територіальної громади Летичівського району Хмельницької 

області. 

12. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

13. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

14. 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                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 


