
                                                                       

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                                          № 75 

                                       

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»», 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. Відмовити гр. Лемешову Андрію Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,00 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0005) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

2. Відмовити гр. Ямській Тетяні Євгенівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га з зміною цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

фермерського господарства (01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий 

номер 6823083300:05:005:0009) для ведення особистого селянського 

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

району Хмельницької області, так як згідно 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»», 

пріоритетним та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не 

менше одного року) проживають на території Летичівської  об’єднаної 

територіальної громади Летичівського району Хмельницької області. 

3. Відмовити гр. Сторожук Олені Омельянівні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га 

з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0007) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

4. Відмовити гр. Сторожуку Леоніду Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,00 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0006) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», 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. Відмовити гр. Бондар Людмилі Василівні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га 

з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

6. Відмовити гр. Лемешову Артему Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,00 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0004) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

7. Відмовити гр. Якубовській Надії Андріївні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га 

з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0008) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

8. Відмовити гр. Бондару Володимиру Панасовичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,00 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0003) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

9. Відмовити гр. Ямському Анатолію Віталійовичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,00 га з зміною цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0010) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як згідно 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»», пріоритетним 

та першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного 

року) проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної 

громади Летичівського району Хмельницької області. 

10. 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 14,9778 га 

(кадастровий номер 6823084200:07:003:0014) для ведення особистого 

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

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). 

10.1 Климчук Наталії Олегівні; 

10.2 Дрейко Марії Захарівні; 

11. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 ): 

11.1 Коржику Михайлу Івановичу; 

11.2 Коржик Олені Казимирівні; 

11.3 Біланю Віктору Миколайовичу; 

11.4 Паламарчук Тетяні Юріївні; 

12. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га (кадастровий номер 6823055100:06:012:0039) на території 

Летичівської селищної ради 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): 

12.1 Шклярук Інні Юріївні; 

12.2 Бурдинській Ніні Михайлівні; 

13. 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 7,3708 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:003:0045) для ведення особистого 

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

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). 

13.1 Слободянюк Надії Йосипівні; 

13.2 Коржику Анатолію Володимировичу; 



13.3 Коржик Катерині Тарасівні; 

14. Відмовити  гр. Шаргун Лідії Василівні  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 48,7626 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0005) для ведення 

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

Терлівка Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (земельний масив 

використовується громадянами для городництва більше 15 років, та під 

громадським пасовищем - 10,0000 га). 

15. Відмовити  гр. Мельнику Володимиру Анатолійовичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби орієнтовною площею – 2,0000 

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

зв’язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок (дана 

земельна ділянка не перебуває у комунальній власності). 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0214) для 

індивідуального садівництва (01.05), розташованої за межами с. Летичів 

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (земельний масив зарезервовано 

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

17. Відмовити  гр. Малініній Майї Борисівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 6,1935 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0208) для 

індивідуального садівництва (01.05), розташованої за межами с. Летичів 

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (земельний масив зарезервовано 

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

18. Відмовити  гр. Нікітюк Людмилі Іванівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 



площею 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0212) для 

індивідуального садівництва (01.05), розташованої за межами с. Летичів 

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельних ділянок (земельний масив зарезервовано 

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

19. Відмовити гр. Палізі Віті Василівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної діляноки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 8,2653 га (кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан-Сахнівський Летичівського 

району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (земельний масив заповнений і виділення 

земельних ділянок неможливо, у зв’язку з відсутністю вільних площ в 

означеному масиві). 

20. Відмовити гр. Паштецькій Діані Олексіївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га з зміною 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 3,2764 га (кадастровий номер 

6823085000:04:035:0009) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (земельний масив заповнений і виділення земельних 

ділянок неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в означеному 

масиві). 

21. Відмовити відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2911 га (кадастровий номер 

6823055100:00:028:0086) зі зміною цільового призначення 03.15 – для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови змінити 

на 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за 

адресою : вул. Соборна, 10/1 смт Летичів Летичівський район Хмельницька 

область. 

22. Відмовити гр. Ількову Володимиру Вікторовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га з зміною 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності (01.02) для ведення фермерського господарства 

загальною площею 20,7441 га (кадастровий номер 6823083300:06:017:0001) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Свічна Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельних ділянок (надано дозвіл в 

іншому місці). 

23. Відмовити  гр. Григор’євій Людмилі Петрівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 2,0000 

га за межами с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, так 

як згідно 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»», пріоритетним та першочерговим є - 

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

території Летичівської  об’єднаної територіальної громади Летичівського 

району Хмельницької області. 

24. Відмовити  громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею – 2,0000 га (кадастровий 

номер: 6823082400:04:003:0045) за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (земельний масив заповнений і виділення земельних 

ділянок неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в означеному 

масиві). 

24.1 Григор’єву Юрію Анатолійовичу; 

24.2 Шкляруку Олександру Михайловичу; 

24.3 Антонюк Лілії Миколаївні. 

25. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

26. 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 

 

 



 

 


