
      

 

  ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

 

31.05.2021 р.               Летичів                                   №42 

 

Про перенесення розгляду заяв 

громадян 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись Конституцією України, ст. 12, 

22, 23, 33, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 141, 142 Земельного 

кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  селищна рада 

   

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Перенести розгляд заяви гр. Поглод Альони Анатоліївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  площею – 0,5751 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0015) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Терлівка 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Перенести розгляд заяви гр. Шевчук Анни Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823086200:03:008:0016) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами  с.  Чапля 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

3. Перенести розгляд заяви гр. Слюсара Олександра Миколайовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823086200:03:008:0016) зі зміною цільового призначення із земель запасу  

(16.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення 



особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Чапля 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Перенести розгляд заяви гр. Врублевської Тетяни Василівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,2600 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0037) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

5. Перенести розгляд заяви гр. Лобозінського Станіслава Йосиповича  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0026) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00)  сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с.Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

6. Перенести розгляд заяви гр. Мельника Василя Олексійовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0029) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с.Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

7. Перенести розгляд заяви гр. Бортника Віктора Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0030) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

8. Перенести розгляд заяви гр. Попович Марії Борисівни   про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2325 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0042) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 



Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

9. Перенести розгляд заяви гр. Біньковської Оксани Олександрівни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0024) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно.  

10. Перенести розгляд заяви гр. Зярської Леоніди  Станіславівни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0027) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

11. Перенести розгляд заяви гр. Зверхановської  Ганни Павлівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0031) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

12. Перенести розгляд заяви гр. Бахчеван  Лесі  Іванівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,8000 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0035) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

13. Перенести розгляд заяви гр. Злочевської Валентини Фаустинівни   

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0025) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 



14. Перенести розгляд заяви гр. Савельєвої Ніни Броніславівни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,8000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0054) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

15. Перенести розгляд заяви гр. Савельєвої Наталії Дмитрівни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,9784 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0047) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

16. Перенести розгляд заяви гр. Савельєвого Віктора Васильовича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0053) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

17. Перенести розгляд заяви гр. Менщикової Світлани Юріївни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0052) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

18. Перенести розгляд заяви гр. Лукащука Ярослава Руслановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,7000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0033) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

19. Перенести розгляд заяви гр. Загурської Людмили Вікторівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки площею – 0,9785 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0051) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

20. Перенести розгляд заяви гр. Гончарук Нелі Павлівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,9784 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0049) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

21. Перенести розгляд заяви гр. Федчишина Олександра Миколайовича   

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,9080 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0043) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

22. Перенести розгляд заяви гр. Федчишиної Валентини Вікторівни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0032) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

23. Перенести розгляд заяви гр. Черненко Зоряни Миколаївни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,9395 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0044) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

24. Перенести розгляд заяви гр. Гевак Лариси Геннадіївни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,9785 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0050) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 



селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

25. Перенести розгляд заяви гр. Атаманової Олени Іванівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,9784 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0048) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

26. Перенести розгляд заяви гр. Човчі Алли Григорівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,9395 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0045) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

27. Перенести розгляд заяви гр. Лукашука Ігоря Миколайовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0028) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

28. Перенести розгляд заяви гр. Слободянюка Вадима Олександровича  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 1,8823 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0015) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами  с.  Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  

29. Перенести розгляд заяви гр. Стингу Роману Георгійовичу  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0014) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами  с.  Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  



30. Перенести розгляд заяви гр. Бельської Любові Іванівні  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  площею – 0,4996 га (кадастровий номер 6823084200:11:009:0011) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами  с.  Новокостянтинів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

31. Перенести розгляд заяви гр. Білецького Анатолія Васильовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 0,3998 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0013) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами  с.  Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  

32. Перенести розгляд заяви гр. Євич Валентини Анатоліївни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 0,9998 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0012) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами  с.  Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  

33. Перенести розгляд заяви гр. Погонець Віктора Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею – 0,4996 га (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0010) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами  с.  Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  

34. Перенести розгляд заяви гр. Іванченко Олени Трохимівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею – 0,5000 для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с.Грушківці  Летичівської 

селищної ради Хмельницької області для більш детального вивчення даного 

питання.  

35. Перенести розгляд заяви гр. Ноянчука Івана Ілліча про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  орієнтовною площею – 0,4500 для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в с.Бохни Летичівської селищної ради 

Хмельницької області для більш детального вивчення даного питання.  



36. Перенести розгляд заяви гр. Мохнатого Олександра Анатолійовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення площею – 0,1200 (кадастровий номер 6823055100:08:001:0111) 

із земель резервного фонду (17.00) для індивідуального садівництва (01.05), 

яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області для більш детального вивчення даного питання.  

37. Перенести розгляд заяви гр. Черненка Михайла Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0031) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

38. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

39. 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 

 

 

 

 


