
                                                              

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                     Летичів                                             № 29 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого  

селянського господарства 

 

Розглянувши  заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого  

селянського господарства, керуючись Конституцією України, ст. 12,  30, 35, 83, 

92, 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 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 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 гр. Мацьковій Антоніні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 2,0119 га (кадастровий номер 

6823086200:03:006:0003) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Чапля Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

2. Відмовити  гр. Мацькову Дмитру Васильовичу  у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 1,1348 га із земель резервного фонду (17.00) 



сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

1,1348 га (кадастровий номер 6823086200:04:004:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок. 

3. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 3,0607 га (кадастровий 

номер 6823080400:07:019:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан-Голенищівський 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

3.1  Сачку Юрію Юрійовичу орієнтовною площею - 1,15303 га; 

3.2  Марущаку Вадиму Дмитровичу орієнтовною площею - 1,15304 га; 

4. Відмовити  гр. Шведун Марії Іванівні 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 

2,7927 га (кадастровий номер 6823084600:07:004:0015) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (земельний масив використовується 

громадянами для ведення городництва більше 15 років). 

5. Відмовити  громадянам  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 4,9112 га (кадастровий номер 

6823084600:07:004:0014) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Ревуха 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): 

5.1  Ревуцькому Олександру Володимировичу; 

5.2  Ревуцькій Тетяні Петрівні; 

5.3  Ревуцькій Ганні Семенівні. 

6. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

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

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 23,6832 га (кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, а саме: 

6.1 Марущаку Миколі Івановичу; 

6.2  Войтко Зоряні Сергіївні; 



 

6.3 Юхимчук Людмилі Іванівні; 

6.4 Гончар Анастасії Сергіївні; 

6.5  Тимчишиній Ніні Андріївні; 

6.6  Плаксій Тетяні Сергіївні; 

6.7  Ковалець Лілії Олександрівні; 

6.8  Гзоїм Мар’яні Анатоліївні; 

6.9  Пустовіту Олегу Васильовичу; 

6.10 Мохнатій Лілії Миколаївні; 

6.11 Первачуку Михайлу Михайловичу; 

6.12 Зюзюк Альоні Анатоліївні, від імені якої діє її опікун гр. 

Варченко Валентина Валеріївна, згідно рішення Летичівського районного суду 

Хмельницької області від 08.05.2018 р. №678/1208/17.  

7. Відмовити  гр. Малатай Владиславу Людвиковичу 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 

9,822 га (кадастровий номер 6823082900:06:020:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельних ділянок (земельний масив використовується 

громадянами для ведення городництва більше 15 років). 

8. Надати гр. Малатай Галині Ананіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 

га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 14,3846 га (кадастровий номер 

6823082900:05:026:0010) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

9. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га зі зміною 

цільового із земель товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 

комунальної власності загальною площею 6,9969 га (кадастровий номер 

6823082900:04:004:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

9.1  Бондарчук Ліані Сергіївні; 

9.2  Бондарчук Оксані Петрівні; 

9.3 Бондарчуку Сергію Миколайовичу. 

10. Надати гр. Федоренко Олені Леонідівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,6591 

га у власність із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 1,6591 га (кадастровий номер 

6823084200:01:008:0048) для ведення особистого селянського господарства 



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

Хмельницької області. 

11.  Відмовити  гр.  Олійник Ірині Михайлівні  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 

1,0100 га (кадастровий номер 6823084200:09:003:0023) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки. 

12. 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 5,8831 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0009) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив використовується громадянами для 

ведення городництва більше 15 років). 

12.1 Олійник Тетяні Володимирівні; 

12.2 Олійнику Сергію Вячиславовичу; 

12.3 Стингу Роману Георгійовичу. 

13.  Відмовити  гр.  Олійнику Андрію В’ячеславовичу 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 

11,6410 га (кадастровий номер 6823084200:09:005:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (земельний масив використовується 

громадянами для ведення городництва більше 15 років). 

14. Перенести розгляд заяви гр. Мальнової Надії Миколаївні про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га у власність із земель резервного 

фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 28,3049 га (кадастровий номер 6823084200:10:007:0002) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами 

с. Антонівка Летичівського району Хмельницької області, до моменту 

проведення інвентаризації земельного  масиву. 

15. Перенести громадянам розгляд заяв про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га у власність із земель запасу (16.00) 



сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

19,5733 га (кадастровий номер 6823084200:06:013:0016) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області до моменту проведення 

інвентаризації земельного масиву: 

15.1 Гаврищук Анастасії Олегівні; 

15.2 Чернолуцькій Анастасії Олегівні. 

 

16. Відмовити  гр.  Стрельбіцькому Анатолію Михайловичу  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 

16,2413 га (кадастровий номер 6823083700:03:009:0003) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Майдан – 

Вербецький Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки. 

17.  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 6823082400:04:003:0045) 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: 

17.1 Козубівському Володимиру Антоновичу; 

17.2 Козубівському Олександру Антоновичу; 

17.3  Мельничуку Сергію Дмитровичу; 

17.4 Гулько Тетяні Сергіївні. 

18. 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 17,4195 га (кадастровий номер 

6823082400:03:039:0006) 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 (на 

дану земельну виготовляється проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під громадське пасовище): 

18.1 Одріховському Віталію Станіславовичу; 

18.2 Вальчук Олені Анатоліївні. 

19. Перенести розгляд заяви гр. Ковальчук Валентині Степанівні  у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки орієнтовною площею – 1,0000 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

7,1117 га (кадастровий номер 6823082000:05:007:0003) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області для подальшого вивчення. 

20.  Перенести розгляд заяви гр. Яремчук Людмилі Володимирівні 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 

11,2190 га (кадастровий номер 6823082000:05:002:0372) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області до моменту визначення обмежень 

у використанні земельної ділянки. 

21. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га із земель фермерського господарства (01.02) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 7,6614 га (кадастровий 

номер 6823082000:06:027:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Іванинці Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з тим, що Летичівська селищна рада не є 

розпорядником даного земельного масиву: 

21.1 Бойцеруку Антону Віталійовичу; 

21.2 Коробкіну Павлу Ігоровичу; 

21.3 Іщуку Дмитру Сергійовичу; 

21.4 Кравченку Костянтину Олександровичу. 

22. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га із земель фермерського господарства (01.02) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 7,6614 га (кадастровий 

номер 6823082000:05:013:54) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з тим, що Летичівська селищна рада не є 

розпорядником даного земельного масиву: 

22.1 Сідорову Олександру Миколайовичу; 

22.2 Шудрі Валерію Миколайовичу; 

22.3 Чорнобай Наталії Юріївні; 



22.4 Жолудєву Олександру Анатолійовичу; 

22.5 Ковалю Віктору Дмитровичу; 

22.6 Ковалю Олександру Дмитровичу; 

22.7 Білоруському Віктору Васильовичу. 

 

23. Надати гр. Кравчук Валентині Степанівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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, з подальшою передачею у приватну власність. 

24. 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 2,4485 га (кадастровий номер 

6823082400:03:025:0269) 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 (дана 

земельна ділянка використовується мешканцями села для випасу та прогону ): 

24.1 Безрученко Наталії Михайлівні; 

24.2.    Савчука Михайлу Дмитровичу. 

 

25 Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

62,9281 га (кадастровий номер 6823084200:11:002:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність : 

25.1 Стингу Руслану Георгійовичу орієнтовною площею 1,2000 га; 

25.2 Патику Василю Степановичу орієнтовною площею 1,2000 га; 

25.3 Рудковській Євгенії Петрівні орієнтовною площею 1,0000 га; 

25.4 Владиженському Олександру Степановичу орієнтовною площею 

1,0000 га; 

25.5 Зайцю Володимиру Дмитровичу орієнтовною площею 0,5000 га; 

25.6 Гаврилюк Марії Іванівні орієнтовною площею 1,0000 га. 

 

26 Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,6000 



га у власність із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 62,9281 га (кадастровий номер 

6823084200:11:002:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив використовується громадянами для 

ведення городництва більше 15 років): 

                   27.1 Бурченко Олені Анатоліївні; 

                   27.2 Федоренко Тетяні Анатоліївні. 

27. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

28.Виконання даного рішення покласти на начальника  земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

29.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  


