
                                                                      

 

  ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

 

31.05.2021 р.               Летичів                                   № 20 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, 

яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області 

 

 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

керуючись Конституцією України, ст. 12, 22, 23, 33, 83, 116, 118, 119, 121, 

122 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

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», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги рекомендації 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. Непийводі Володимиру Григоровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (бувшого КСП 

імені Куйбишева) орієнтовною площею 1,5000 га (кадастровий номер 

6823084200:08:007:___) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), яка розташована за межами с. Копитинці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Медведчуку Юрію Олександровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 1,1619 га зі зміною виду цільового призначення із земель «землі 

запасу (16.00)» загальною площею 2,3238 га (кадастровий номер 

6823055100:06:012:0046) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами смт Летичів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

3. Надати гр. Бондарчуку Михайлу Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 1,1619 га зі зміною виду цільового призначення із земель «землі 

запасу (16.00)» загальною площею 2,3238 га (кадастровий номер 

6823055100:06:012:0046) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами смт Летичів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

4. Надати гр. Івахновій Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,3288 га зі зміною 

виду цільового призначення із земель «землі запасу (16.00)» загальною 

площею 2,6577 га (кадастровий номер 6823083300:04:004:0010) на «для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)», яка розташована за 

межами с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Колібабі Віктору Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 1,3289 га зі зміною виду цільового призначення із земель «землі 

запасу (16.00)» загальною площею 2,6577 га (кадастровий номер 

6823083300:04:004:0010) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Рожни Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

6. Надати гр. Непийводі Анні Володимирівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (бувшого КСП імені Куйбишева) 

орієнтовною площею 1,5000 га (кадастровий номер 6823084200:08:007:___) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Копитинці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

7. Надати гр. Лазаренку Володимиру Анатолійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (бувшого СТОВ 

імені Щорса) орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823084600:07:016:____) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), яка розташована за межами с. Рудня Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



8. Надати гр. Лазаренко Юлії Русланівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого СТОВ імені Щорса) 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823084600:07:016:____) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

9. Надати гр. Загородній Христині Олегівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0011) зі зміною цільового призначення із «земель запасу 

(16:00)» на «для ведення особистого селянського господарства (01.03)», яка 

розташована за межами с. Прилужне Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

10. Надати гр. Крупник Ганні Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого СТОВ імені Щорса) 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823084600:07:016:____) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

11. Надати гр. Мельнику Володимиру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 2,0000 га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) 

землі загального користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий 

номер 6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

12. Надати гр. Швидковій Оксані Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га зі 

зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі загального 

користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

13. Надати гр. Морозову Дмитру Дмитровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

2,0000 га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі 

загального користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 



14. Надати гр. Похилі Олексію Феодосійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

2,0000 га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі 

загального користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

15. Надати гр. Григор’єву Юрію Анатолійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

2,0000 га зі зміною виду цільового призначення із земель «(18.00) землі 

загального користування» загальною площею 27,0000 (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0040) на «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)», яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

16. Надати гр. Зьомку Віктору Вікторовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого СТОВ імені Щорса) 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823084600:07:016:____) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

17. Надати гр. Нужді Ганні Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого СТОВ імені Щорса) 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823084600:07:016:____) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

18. Надати гр. Швецю Максиму Вікторовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого ТОВ «Злагода») орієнтовною 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:051:____) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами      

с. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

19. Надати гр. Юхненку Олегу Григоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (бувшого ТОВ «Злагода») орієнтовною 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:051:____) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами      

с. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

20. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 



21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

 

 

Селищний голова                                               Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


