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  ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 ________сесії 

 

.08.2021 р.                        Летичів                                   № 

 

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, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 33, 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», відповідно до рішення 

Летичівської селищної ради від 24.09.2020 р. №42 «Про відмову в 

продовженні договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:06:011:0001)», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити гр. Гордієць Любові Іванівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

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

зв’язку з тим, що громадянкою використане право на безоплатну 

приватизацію земельної ділянки за даним видом цільового призначення. 

2. Відмовити гр. Луцишиній Тетяні Іванівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовно площею 0,6100 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована по вул. Північна, 38 в с. Суслівці 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, в зв’язку з тим, що 

громадянкою використане право на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки за даним видом цільового призначення. 

3. Відмовити гр. Луцишиній Тетяні Іванівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовно площею 0,4300 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована по вул. Набережна, 35 в с. Попівці 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, в зв’язку з тим, що 



громадянкою використане право на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки за даним видом цільового призначення. 

4. Відмовити гр. Стрелько  Валентині Дмитрівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 1,0000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 13,4633 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0123) - для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована в         

с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (земельний масив заповнений і 

виділення земельних ділянок неможливо у зв’язку з відсутністю вільних 

площ в означеному масиві). 

5. Відмовити гр. Колеснику Руслану Петровичу у внесенні змін до п. 1 

рішення дев’яносто другої сесії Летичівської селищної ради від 26.08.2020 р. 

№43 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Колеснику Р.П.». 

6. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із сформованого 

земельного масиву площею – 4,1117 га (кадастровий номер 

6823082000:05:007:0007) із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 1,3700 га для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Гречинці Летичівської селищної ради Хмельницької області, у 

зв’язку з невідповідність місця розташування об’єкта (дана земельна ділянка 

використовується мешканцями села для випасання та прогону ВРХ), а саме: 

6.1 Карачун Ганні Володимирівні; 

6.2 Павлік Лілії Сергіївні; 

6.3 Павліку Віталію Володимировичу; 

6.4 Лихолат Оксані Андріївні. 

 

7. Відмовити гр. Гунчак Людмилі Станіславівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 1,4992 

га (кадастровий номер 6823085400:01:008:0001) 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). 

8. Відмовити гр. Мазярчуку Дмитру Яковичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення площею      

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 



розташована за межами с. Горбасів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (відсутній графічний матеріал, на якому зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки). 

9. Відмовити гр. Савіцькій Наталії Михайлівні у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

розташована на території Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на 

графічному матеріалі не зазначено бажане місце розташування земельної 

ділянки). 

10. Відмовити гр. Савіцькому Олександру Володимировичу у наданні 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

яка розташована на території Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(на графічному матеріалі не зазначено бажане місце розташування земельної 

ділянки). 

11. Відмовити гр. Ткаченку Олександру Михайловичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

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

яка розташована за межами с. Буцні Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

12. Відмовити гр. Мельник Валентині Іванівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

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

яка розташована за межами с. Буцні Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

13. Відмовити гр. Фецаю Віталію Валерійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності із земель житлової та громадської забудови 

орієнтовною площею  0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована по вул. Польова в с. Марківці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (зазначена земельна ділянка перебуває у приватній 

власності). 

14. Відмовити гр. Гарнику Віталію Олександровичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 



площею  1,7000 га (кадастровий номер 6823084200:06:013:0011) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (дана земельна 

ділянка використовується мешканцями села для випасання та прогону ВРХ). 

 

15. Відмовити гр. Мальновій Надії Миколаївні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

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

із сформованої земельної ділянки площею 71,4322 га (кадастровий номер 

6823084200:06:011:0001), яка розташована за межами с. Суслівці 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (дана земельна 

ділянка зарезервована для учасників АТО). 

 

16. Відмовити  громадянам в  наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею    

0,1200 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення  

загальною площею 0,3981 га  (кадастровий номер 68230055100:10:003:0076) 

для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами           

смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як 

надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу, а саме: 

16.1 Віхтюку Борису Олексійовичу; 

16.2 Віхтюк Галині Іванівні; 

16.3 Бабак Марії Микитівні. 

 

17. Відмовити гр. Лободзінському Олександру Віталійовичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського 

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

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

ділянка на графічному матеріалі перебуває у користуванні на умовах оренди 

третіх осіб. 

18. Відмовити гр. Лободзінському В’ячеславу Віталійовичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського 

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

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

ділянка на графічному матеріалі перебуває у постійному користуванні третіх 

осіб. 



19. Відмовити  гр. Мохнатому Костянтину Володимировичу в  наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) 

загальною площею 8,8379 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0004) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною 

площею – 2,0000 га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, так як надання дозволу щодо 

відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом 

його поділу. 

20. Відмовити  гр. Грищуку Тетяні Михайлівні  в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) загальною 

площею 3,4909 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0012) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною площею – 2,0000 

га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, так як надання дозволу щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу. 

21. Відмовити  гр. Грищуку Олександру Олексійовичу   в  наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) 

загальною площею 3,4909 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0012) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною 

площею – 2,0000 га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, так як надання дозволу щодо 

відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом 

його поділу. 

22. Відмовити  гр. Мохнатій Ніні Дмитрівні  в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) загальною 

площею 8,8379 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0004) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною площею – 2,0000 

га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, так як надання дозволу щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу. 

23. Відмовити  гр. Мохнатій Каріні Костянтинівні  в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) загальною 

площею 8,8379 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0004) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною площею – 2,0000 

га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, так як надання дозволу щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу. 

 

24. Відмовити  гр. Мохнатому Володимиру Івановичу  в  наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) 



загальною площею 8,8379 га  (кадастровий номер 6823082900:05:026:0004) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною 

площею – 2,0000 га, яка розташована за межами с. Варенка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, так як надання дозволу щодо 

відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом 

його поділу. 

 

25. Відмовити гр. Бортник Оксані Михайлівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 1,8000 га (кадастровий номер 6823083300:06:001:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Свічна Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність у зв’язку з тим, що даний масив потребує 

інвентаризації земель. 

 

26. Відмовити гр. Слободянюку Михайлу Кириловичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею  2,0000 га (кадастровий номер 6823083300:06:001:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Свічна Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність у зв’язку з тим, що даний масив потребує 

інвентаризації земель. 

 

27. Відмовити гр. Чернишу Віталію Юрійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823082400:04:020:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність у зв’язку з тим, що даний масив потребує 

інвентаризації земель. 

 

28. Відмовити гр. Вусатюк Ользі Олександрівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823082400:04:020:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами      

с. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність у зв’язку з тим, що даний масив потребує 

інвентаризації земель. 

 

29. Відмовити гр. Вусатюку Олександру Миколайовичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823082400:04:020:___) 



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

межами с. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність у зв’язку з тим, що даний масив 

потребує інвентаризації земель. 

 

30. 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 
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