
                                                      

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто другої сесії 

 

26.08.2020 р.                 Летичів                                      № 30 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів 

 

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,  38, 39, 40, 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», 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», ст. 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної документації», 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 постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною площею 37,1230 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:016:0001), розташованої за межами с. 

Суслівці Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб: 

1.1 Зайцю Макару Андрійовичу; 



1.2 Прусу Богдану Вікторовичу; 

1.3 Прусу Олегу Вікторовичу; 

1.4 Махлаю Анатолію Миколайовичу; 

1.5 Махлай Тетяні Анатоліївні; 

1.6 Махлай Марії Андріївні. 

2. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною площею 71,4322 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:011:0001), розташованої за межами с. 

Суслівці Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб: 

2.1 Подоляну Геннадію Івановичу; 

2.2 Буравець Раїсі Василівні. 

3. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

1,8335  га сільськогосподарського призначення з масиву загальною площею  

1,8335 га (кадастровий номер 6823085000:04:004:0006) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав: 

3.1 Собченко Оксани Дмитрівни; 

3.2 Коверди Олександра Павловича. 

4. Відмовити гр. Майданюку Вадиму Владиславовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення із земель запасу (16.00) 

загальною площею 5,2848 га (кадастровий номер 6823087000:10:011:0003) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами 

с. Ялинівка Летичівського району Хмельницької області  на підставі пункту 7 

статті 118 Земельного кодексу України (кадастровий номер 

6823087000:10:011:0003 скасований). 

5. Відмовити  гр. Верміяш Мар’яні Іванівні в наданні дозволу  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 

2,0000  га з земель резерву (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 17,5778 га (кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни  Летичівського району Хмельницької 

області, на підставі пункту 7 статті 118 Земельного кодексу України 

(кадастровий номер 6823082400:04:011:0002 скасований). 



6. Відмовити гр. Цомпель Віті Миколаївні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду 

(17.00) загальною площею 10,1198 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0023) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області  на підставі пункту 7 статті 118 Земельного кодексу України 

(кадастровий номер 6823082400:04:012:0023 скасований). 

7. Відмовити  гр. Савчуку Михайлу Дмитровичу у наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно 

площею 1,5000  га з земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 11,0586 га (кадастровий номер 

6823082400:01:004:0011) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, оскільки даний земельний масив тривалий час 

використовується громадянами для городництва і надано дозволи на розробку 

проекту землеустрою громадянам на попередніх сесіях. 

8. Відмовити  гр. Наскальному Павлу Йосиповичу в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно 

площею 0,1756  га з земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 0,1756 га (кадастровий 

номер 6823083700:03:011:0016) для ведення особистого селянського 

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

Летичівського району Хмельницької області, оскільки дана земельна ділянка 

тривалий час використовується іншою особою для городництва. 

9. Надати гр. Моторній Нінель Карлівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8099 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

0,8099 га (кадастровий номер 6823083700:03:011:0017) для ведення особистого 

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

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність 

10. Відмовити гр. Криворучко Надії Іванівні в наданні  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,3671 га  із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

1,3671 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0016) для ведення особистого 

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



Летичівського району Хмельницької області, оскільки надано дозвіл іншій 

особі. 

11. 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, оскільки на даний масив надано дозвола на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам на 

попередніх сесіях: 

11.1 Гладищуку Олегу Васильовичу; 

11.2 Гладищук Василині Василівні; 

11.3 Лейбі Інні Олегівні. 

12. Відмовити гр. Мачковській Наталії Євгеніївні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,3741 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із земель запасу (16.00) загальною площею 1,3741 га (кадастровий 

номер 6823084600:07:001:0005) для ведення особистого селянського 

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

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що даний земельний масив 

використовується громадянами для випасання худоби. 

13. Відмовити громадянам у наданні 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 7,8294 га (кадастровий номер 

6823086200:04:012:0004) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Юрченки 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 використовують даний масив для 

городництва: 

13.1 Шипінському Анатолію Івановичу; 

13.2 Колішко Ігорю Григоровичу; 

13.3 Шипінській Руслані Нарцизівні; 

13.4 Колішко Людмилі Іванівні. 

14. Перенести розгляд заяви гр. Дідика Артема Андрійовича у надані 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 1,0553 га із земель сільськогосподарського призначення 



загальною площею 1,0553 га (кадастровий номер 6823082900:05:020:0001) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами 

с. Козачки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

15. Відмовити громадянам у надані дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га із земель сільськогосподарського призначення загальною площею 3,0728 га 

(кадастровий номер 6823085000:05:002:0007) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, оскільки дана земельна ділянка 

потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав та надання дозволу 

щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється 

шляхом його поділу : 

15.1 Шиманському Василю Івановичу; 

15.2 Шиманській Галині Сергіївні. 

16. Відмовити гр. Стрельбіцькому Анатолію Михайловичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), на 

підставі пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України (у зв’язку з 

відсутністю графічного матеріалу). 

17. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

18. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста  

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О. Г. 

19. 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 


