
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
Тринадцятої сесії 

 

13.07.2021 р.                                      Летичів                                                №59  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянам в межах населених пунктів 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 33, 116, 118, 119, 121, 122, 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 документації», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати гр. Мазію Григорію Григоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,3100 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Іванинці Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

2. Надати гр.  Предку Роману Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 1,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Козачки Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

3. Надати гр. Баєвій Наталії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 1,4000 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Сахни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 



 

4. Надати гр. Гайдук Аллі Савівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,4683 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Козачки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

5. Надати гр. Гайдук Аллі Савівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1936 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Козачки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

6. Надати гр. Михальчишиній Антоніні Валеріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,5020 га зі зміною цільового призначення 

із земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

7. Надати гр. Сушку Петру Олексійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,3700 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Майдан-Сахнівський Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність.  

 

8. Надати гр. Мачковській Юзефі Казимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею - 0,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Рудня Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

9. Надати гр. Коваль Олені Костянтинівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,2500 га - (02.01) для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) із  земель  житлової та громадської забудови, яка 

розташована в с. Козачки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

10. Надати гр. Саковській Вікторії Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,2000 га зі зміною цільового призначення 

із земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

11. Надати гр. Насобку Павлу Петровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1300 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована по пров. Зелений, с. Рудня Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

12. Надати гр. Буднику Михайлу Олександровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею - 0,1157 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в смт Летичів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

13. Надати гр. Ільніцькому Миколі Анатолійовичу – учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності орієнтовною площею - 0,2500 га - (02.01) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, 

яка розташована по вул. Молодіжна, с. Вербка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

14. Надати гр.  Кондратюку Андрію Григоровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,2650 га в т.ч. ділянка №1 - 0,1200 га, 

ділянка №2 - 0,1450 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована по 

пров. Лісовий, смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 



15. Надати гр.  Дудник Марині Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1400 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована по вул. Печенюка в с. Терлівка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

16. Надати гр.  Пастухову Віктору Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Вербка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

17. Надати гр. Маринюку Олександру Леонідовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1400 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в смт Летичів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

18. Надати гр. Івахнову Михайлу Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 13,4633 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123),  в землі житлової та 

громадської забудови - для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01) орієнтовною площею 

0,2500 га, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

19. Надати гр. Чучвері Віктору Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 13,4633 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123),  в землі житлової та 

громадської забудови - для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01) орієнтовною площею 

0,2500 га, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

20. Надати гр. Берегульку Юрію Петровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 13,4633 га (кадастровий номер 



6823087000:07:011:0123),  в землі житлової та громадської забудови - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по            

вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

21. Надати гр. Мартинюк Марії Григорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 13,4633 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0123),  в землі житлової та громадської забудови - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по            

вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

22. Надати гр.  Ковальчук Варварі Яківні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 1,2200 га в т.ч. ділянка №1 – 1,0000 га, ділянка №2 - 

0,2200 га - для ведення особистого селянського господарства (01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Чапля 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

 

23. Надати гр. Кондратюк Надії Тимофіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 1,0600 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Майдан – Сахнівський Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

24. Надати гр. Віхтюку Олексію Семеновичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 1,5000 га зі зміною цільового призначення 

із земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована по вул. Івана Віхтюка в с. Юрченки Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

25. Надати гр. Гульку Юрію Григоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,2500 га - (02.01) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) із  земель  житлової та громадської забудови, яка 

розташована по вул. Молодіжна в с. Вербка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

26. Надати гр. Савчук Марині Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

27. Надати гр. Велічко Наталії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1400 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

з подальшою передачею у приватну власність. 

 

28. Надати гр. Велічко Наталії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

загальною орієнтовною площею –0,1100 га в т.ч. ділянка №1 – 0,0600 га, 

ділянка №2 - 0,0500 га зі зміною цільового призначення із земель житлової 

та громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), які розташовані в       

с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

 

29. Надати гр.  Лавській Ганні Данилівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

загальною орієнтовною площею – 0,2700 га в т.ч. ділянка №1 – 0,1400 га, 

ділянка №2 – 0,1300 га - для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, які розташовані в     

с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

 

30. Надати гр. Галіцькому Руслану Борисовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності загальною орієнтовною площею –0,2400 га в т.ч.: ділянка №1 – 

0,0600 га; ділянка №2 - 0,0800 га; ділянка№3 – 0,1000 га зі зміною цільового 

призначення із земель житлової та громадської забудови в землі 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 



господарства (01.03), які розташовані в с. Вербка Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

31. Надати гр. Хомському Василю Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею –0,4600 га зі зміною цільового призначення 

із земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

32. Надати гр. Шедловській Катерині Миколаївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею –0,5000 га зі зміною цільового призначення 

із земель житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

33. Надати гр. Щираню Петру Степановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

34. Надати гр. Гладун Ніні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею –0,3000 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована по вул. Набережна в с. Кудинка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

35. Надати гр. Прус Марії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею –0,4000 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 



36. Надати гр. Вапельнику Юрію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею –0,6000 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

37. Надати гр. Оліферчук Софії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею –0,2100 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Ревуха Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

з подальшою передачею у приватну власність. 

 

38. Надати гр. Лінник Ользі Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

39. Надати гр. Черняк Ользі Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

загальною орієнтовною площею – 1,0000 га в т.ч. ділянка №1 – 0,5000 га, 

ділянка №2 – 0,5000 га - для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)  із земель сільськогосподарського призначення, які розташовані в     

с. Ялинівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

40. Надати гр. Цвірі Павлу Михайловичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Ялинівка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

41. Надати гр. Юрець Тетяні Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 



розташована в с. Ялинівка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

42. Надати гр. Дмухівській Ользі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,8200 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована по вул. Центральній в с. Розсохувата Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

43. Надати гр. Кохан Людмилі Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,2640 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

44. Надати гр. Гончаруку Андрію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,2500 га - (02.01) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) із  земель  житлової та громадської забудови, яка 

розташована по вул. Центральна, 17 в с. Сахни Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

45. Надати гр. Гончаруку Андрію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,5400 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Сахни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

46. Надати гр. Барабаш Марії Семенівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,3286 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Голенищеве Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 



47. Надати гр. Барабаш Марії Семенівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,3269 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Голенищеве Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

48. Надати гр. Римарчук Галині Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 1,3135 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Голенищеве Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

49. Надати гр. Гродюку Миколі Степановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею - 0,3500 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Розсохувата Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

50. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

51. 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 

 

 

 

 


