
 

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                                             № 40 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянам 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 35, 38, 39, 40, 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», розпорядження КМУ від 

19.08.2015 р. №898-р., ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації», 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 шістдесят четвертої сесії Летичівської  селищної ради від 

21.02.2019 р., № 33 «Про резервування земельного масиву Летичівської 

селищної ради», Технічний звіт по коректуванню планового матеріалу, 

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, взявши до уваги рекомендації комісії створеної рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 22 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

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. Надати гр. Стрельбіцькому  Вадиму Васильовичу - учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,0335 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для 



індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Христику Анатолію Володимировичу - учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,0335 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

3. Перенести розгляд заяви  гр. Величка Олександра Павловича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,6561 га (кадастровий номер 6823084600:05:012:0011) для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області  до моменту 

реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав. 

 4. Перенести розгляд заяви  гр. Грабара Михайла Анатолійовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,6561 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:012:0011) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області  до моменту реєстрації земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав. 

5. Перенести розгляд заяви  гр. Грабар Лариси  Миколаївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,6561 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:012:0011) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області  до моменту реєстрації земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав. 

6. Відмовити гр. Майданюк Майї  Петрівні  в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 



площею 8,7580 га (кадастровий номер 6823084200:06:014:0001) для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Суслівці 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. 

7. Перенести розгляд заяви  гр. Няньчук Світлани Олександрівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,6561 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:012:0011) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області  до моменту реєстрації земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав. 

8. Перенести розгляд заяви  гр. Няньчука Валерія Валентиновича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,6561 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:012:0011) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області  до моменту реєстрації земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав. 

9. Відмовити гр. Шиндерук Ніні Степанівні  в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0651 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,0651 га (кадастровий номер 6823055100:09:004:0029) для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, на підставі пункту 7 

статті 118 Земельного кодексу України (відсутність вільних площ в даному 

масиві, надано дозволи на розробку проекту землеустрою громадянам). 

10. Перенести розгляд заяви  гр. Дмуховської Руслани Іванівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,2194 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:016:0026) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області  до моменту реєстрації земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав. 



11. Надати  гр. Антонюку Семену Олександровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 0,5100 га, яка 

розташована в с. Сахни Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

12. Надати  гр. Круть Ользі Миколаївні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

орієнтовною площею 0,2193 га, яка розташована в с. Сахни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

13. Надати  гр. Круть Галині Іванівні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

орієнтовною площею 0, 1360 га, яка розташована в с. Сахни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

14.Відмовити гр. Круть Івану Васильовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 0,3449 га, яка розташована за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області,  на підставі 

ст. 12 Земельного кодексу України (Летичівська селищна рада не є 

розпорядником даної земельної ділянки) 

15. Відмовити гр. Гарбарцю Олегу Леонідовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована в 

межах  с. Терлівка  Летичівського району Хмельницької області,  на підставі 

п. 7 ст. 118 Земельного кодексу України (невідповідність містобудівній 

документації  - Генеральному плану  с. Терлівка). 

16. Відмовити гр. Гарбарець Світлані Броніславівні  в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована в 

межах  с. Терлівка  Летичівського району Хмельницької області,  на підставі 

п. 7 ст. 118 Земельного кодексу України (невідповідність містобудівній 

документації –Генеральному плану с. Терлівка). 

17. Перенести розгляд заяви  гр. Фасенко Катерини Василівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Суслівці 

Летичівського району Хмельницької області на наступну сесію з метою 

подальшого вивчення. 



18.  Перенести розгляд заяви гр. Кухарука Андрія Ігоровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  комунальної власності орієнтовною площею 0,7500 га  

для обслуговування приміщень, яка розташована по вул. Автопарківській 

смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею в оренду, на розгляд наступної сесії для більш детального 

вивчення питання. 

19. Відмовити гр. Ковальовій Світлані Павлівні щодо надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1 га, яка розташована по провулку Калиновий,  смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області із земель житлової 

громадської забудови комунальної власності, на підставі п.7 ст.118 

Земельного кодексу України (відсутність містобудівної документації, 

генерального плану смт Летичів). 

20. Відмовити гр. Гуцал Серафимі Іванівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована по пров. Бугському  смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, надано дозвіл на 

розробку проекту землеустрою іншій особі. 

21. Надати  гр. Розі Надії Андріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

орієнтовною площею 0,3300 га, яка розташована в с. Копитинці 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

22. Відмовити гр. Каплун Емілії Юхимівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 2,4396 га (кадастровий номер 6823055100:03:004:0007)  для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, так як надання 

дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу, з наступним врахуванням поданих заяв 

громадян. 

23. Відмовити гр. Олійник Ірині Михайлівні у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 2,4396 га (кадастровий номер 6823055100:03:004:0007)  для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, так як надання 

дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 



здійснюється шляхом його поділу, з наступним врахуванням поданих заяв 

громадян. 

24. Надати гр. Паламарчук Світлані Броніславівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(02.01), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, яка 

розташована в с. Рудня Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

25. Надати гр. Паламарчуку Володимиру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(02.01), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, яка 

розташована в с. Рудня Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

26. Надати гр. Федорчук Надії Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі 

зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови в 

землі сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,1200 га 

для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в с. 

Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

27. Надати гр. Федорчуку Анатолію Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності зі зміною цільового призначення із земель житлової та 

громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва (01.05), яка 

розташована в с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

28. Надати  гр. Драчук Ірині Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

орієнтовною площею 0,5000 га, яка розташована в с. Лозни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

29. Надати  гр. Лисенко Павліні Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва (01.05) орієнтовною площею 

0,1000 га, яка розташована в с. Лозни Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

30. Надати  гр. Супруну Валерію Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 



власності орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Суслівці 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

31. Відмовити гр. Постернак Зінаїді Василівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0004 га для будівництва індивідуального гаража 

(02.05) за адресою: вул. І.Франка, 26  смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з підставі п.7 ст.118 Земельного кодексу 

України (відсутність містобудівної документації смт Летичів). 

32. Відмовити гр. Яцковій Оксані Миколаївні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0004 га для будівництва індивідуального гаража 

(02.05) за адресою: вул. І.Франка, 26  смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з підставі п.7 ст.118 Земельного кодексу 

України (відсутність містобудівної документації смт Летичів) та п. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України. 

33. Перенести розгляд заяви  гр. Ковальчука Василя Олексійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в межах с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області на наступну сесію з метою подальшого вивчення. 

34.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

35. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

36. 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 


