
                                                                                                                  

 

  ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 Одинадцятої сесії 

 

31.05.2021 р.                 Летичів                                   №43  

 

Про відмову у наданні дозволу на 

виготовлення документації із 

землеустрою громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, 

ст. 12, 19, 20, 22, 23, 33, 35, 60, 61, 79-1, 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», ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», взявши до 

уваги містобудівну документацію  «Генеральний план с. Козачки», «Технічну 

документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку власникам сертифікатів на земельну частку (пай) 

на території Майдан - Вербецької сільської ради», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити гр. Городиському Владиславу Тимофійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовно площею 2,0000 га з земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 45,0000 га 

(кадастровий номер 6823083700:03:010:0001) для ведення особистого 

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

Вербецький  Летичівської селищної ради Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0001 скасований). 

2. Відмовити громадянам – учасникам АТО в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтовною площею – 2,0000 га зі зміною цільового призначення із земель 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 71,4322 га (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001) на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 



межами с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як 

надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу, а саме: 

- Велічку Олександру Михайловичу; 

- Буднику Олексію Сергійовичу. 

2.1 Взяти до уваги заяви громадян – учасників АТО, які звернулися до 

Летичівської селищної ради щодо наміру отримання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на вказаному земельному 

масиві площею 71,4322 га (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001) після 

поділу даного масиву та реєстрації комунальної власності, а саме: 

- Велічка Олександра Михайловича; 

- Будника Олексія Сергійовича. 

 

3. Відмовити гр. Гайдук Аллі Савівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 0,1936 га, 

яка розташована в с. Козачки, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно - правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 

містобудівної документації ( зазначена земельна ділянка згідно Генерального 

плану с. Козачки відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови). 

 

4. Відмовити гр. Гайдук Аллі Савівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 0,4683 га, 

яка розташована в с. Козачки, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно - правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 

містобудівної документації ( зазначена земельна ділянка згідно Генерального 

плану с. Козачки відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови). 

5. Відмовити гр. Плаксій Євгенії Юхимівні в наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 0,1100 га з земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

розташованої в с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, в зв’язку з використаним правом на безоплатне отримання у 

приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

6. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га (кадастровий номер 



6823080400:09:017:0053) для ведення особистого селянського господарства 

(01. 03), яка розташована за межами с. Голенищеве Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка 

перебуває у власності третіх осіб. 

7. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель загальною 

площею 2,5212 га (кадастровий номер 6823083700:04:015:0001), яка 

розташована за межами с. Білецьке Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що земельна ділянка, яка зазначена на 

графічному матеріалі, відноситься до земель колективної власності та є 

приватною власністю власників сертифікатів на право на земельну частку 

(пай).  

8. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель загальною 

площею 2,5211 га (кадастровий номер 6823083700:04:015:0010), яка 

розташована за межами с. Білецьке Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що земельна ділянка, яка зазначена на 

графічному матеріалі, відноситься до земель колективної власності та є 

приватною власністю власників сертифікатів на право на земельну частку 

(пай).  

9. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель загальною 

площею 2,0550 га (кадастровий номер 6823080400:09:017:0023), яка 

розташована за межами с. Буцні Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка перебуває у 

користуванні на умовах оренди  третіх осіб. 

10. Відмовити гр. Кошелюк Ользі Петрівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення площею 1,4992 га (кадастровий номер 

6823085400:01:008:0001) зі зміною цільового призначення із земель «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01)» на «для 

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

межами с. Снітівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, у 

зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (даний 

масив планується для влаштування кладовища). 

11. Відмовити гр. Велінському Дмитру Петровичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 



площею 2,0000  га із земель запасу (16.00) загальною площею 2,3086 га 

(кадастровий номер 6823086200:03:006:0004) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки (даний масив використовується 

громадянами для городництва). 

12. Відмовити гр. Дзядуху Руслану Юрійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за межами с. Копитинці Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (даний масив відведений для громадських 

пасовищ (18.00)). 

13. Відмовити гр. Щітко Юлії Юріївні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

яка розташована за межами с. Копитинці Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (даний масив відведений для громадських пасовищ 

(18.00)). 

14. Відмовити гр. Прохорчуку Сергію Володимировичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель 

загальною площею 21,1712 га (кадастровий номер 6823082000:06:006:0001), 

яка розташована за межами с. Івоненці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка 

перебуває у користуванні на умовах оренди третіх осіб. 

15. Відмовити гр. Прохорчуку Олегу Володимировичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель загальною 

площею 21,1712 га (кадастровий номер 6823082000:06:006:0001), яка 

розташована за межами с. Івоненці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка 

перебуває у користуванні на умовах оренди третіх осіб. 

16. Відмовити гр. Прохорчук Людмилі Леонідівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га для 



ведення особистого селянського господарства (01. 03) із земель загальною 

площею 21,1712 га (кадастровий номер 6823082000:06:006:0001), яка 

розташована за межами с. Івоненці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка 

перебуває у користуванні на умовах оренди третіх осіб. 

17. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


