
                                                 ПРОЄКТ  

                                                  Автор: начальник земельного відділу 

                                                 Березовська Л.В. 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

26.06.2020 р.                 Летичів                                      №  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів 

 с. Варенка, с. Козачки Летичівського 

району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівського району Хмельницької області, керуючись 

Конституцією України, ст. 12, 79-1, 83, 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», рішенням шістдесят восьмої 

сесії Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 «Про затвердження 

регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради», рішенням сімдесятої четвертої сесії (друге пленарне засідання) 

від 30.08.2019 р. № 78 «Про проведення інвентаризації земельних ділянок 

Летичівської селищної ради», взявши до уваги рекомендації комісії створеної 

рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 

року № 22,   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. Перенести розгляд заяви  гр. Голепи Ольги Олексіївни  щодо  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського 



призначення із земель запасу (16.00) загальною площею 1,1433 га (кадастровий 

номер 6823082900:05:034:0004) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, так як згідно регуляторного акту пріоритетним та 

першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного року) 

проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної громади 

Летичівського району Хмельницької області. 

2. Перенести розгляд заяви  гр. Голепи Ольги Олексіївни  щодо  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із земель запасу (16.00) загальною площею 3,8435 га (кадастровий 

номер 6823082900:05:034:0003) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, так як згідно регуляторного акту пріоритетним та 

першочерговим є - забезпечення громадян, що постійно (не менше одного року) 

проживають на території Летичівської  об’єднаної територіальної громади 

Летичівського району Хмельницької області. 

3. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,9550 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із земель запасу 

(16.00) загальною площею 1,9550 га (кадастровий номер 

6823082900:06:011:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Варенка Летичівського району 

Хмельницької області, на підставі п. 7 ст.118 Земельного кодексу України  

(земельний масив тривалий час використовується для городництва): 

3.1 Тімофєєву Павлу Сергійовичу; 

3.2 Медведчуку Юрію Олександровичу. 

 

4. Відмовити гр. Гайдуку Валентину Олексійовичу  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га сільськогосподарського призначення) загальною 

площею 11,606 га (кадастровий номер 6823082900:05:026:0018) для ведення 

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

Варенка Летичівського району Хмельницької області, так як надання дозволу 

щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється 

шляхом його поділу, з наступним врахуванням заяв громадян, які тривалий час 

використовували даний масив для городництва. 

5. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 18,6658 

га сільськогосподарського призначення із земель запасу (16.00) загальною 

площею 18,6658 га (кадастровий номер 6823082900:05:021:0014) для ведення 

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

Козачки Летичівського району Хмельницької області, на підставі п. 7 ст.118 



Земельного кодексу України  (земельний масив тривалий час використовується 

для городництва): 

5.1 Вальковому Сергію Сергійовичу; 

5.2 Костоусову Богдану Івановичу; 

5.3 Карповій Оксані Василівні; 

5.4 Берлінському Ігорю Вікторовичу; 

5.5 Вальковій Ірині Ігорівні. 

 

6. Відмовити гр. Кордонець Вікторії Миколаївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га сільськогосподарського призначення із земель 

запасу (16.00) загальною площею 18,6658 га (кадастровий номер 

6823082900:05:021:0014) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, на підставі п. 7 ст.118 Земельного кодексу України  

(земельний масив тривалий час використовується для городництва). 

 

7. Відмовити гр. Бондарчук Катерині Дмитрівні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею - 2,0000 га із земель запасу (16.00) комунальної власності 

сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0418 га (кадастровий 

номер 6823082900:06:005:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Варенка Летичівського району 

Хмельницької області, на підставі пункту 7 статті 118 Земельного кодексу 

України (надано дозволи на розробку проекту землеустрою іншим громадянам). 

8. Надати  гр. Гладищуку Олександру Олеговичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 1,1760 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 7,0260 га (кадастровий номер 

6823082900:04:011:0221) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею в приватну власність. 

9. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею - 2,0000 

га із земель запасу (16.00) комунальної власності сільськогосподарського 

призначення загальною площею 7,0260 га (кадастровий номер 

6823082900:04:011:0221) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, на підставі пункту 7 статті 118 Земельного кодексу 

України (в зв’язку з відсутність вільних площ на даному масиві): 

9.1 Гладищуку Олегу Васильовичу; 

9.2 Гладищук Василині Василівні; 

9.3 Лейбі Інні Олегівні. 

10. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 



11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук О.О.).  

 

Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 


