
                                                      

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто третьої сесії 

 

24.09.2020 р.                 Летичів                                      № 33 

 

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», 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 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 гр. Мачковській Наталії Євгеніївні 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 2,6577 га (кадастровий 

номер 6823083300:04:004:0010) для ведення особистого селянського 

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

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

використовується громадянами для випасання худоби. 

 



2. Перенести розгляд заяв гр. Гайдамаки Василя Васильовича  про надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,5900  га сільськогосподарського призначення 

(кадастровий номер 6823084200:11:014:0018) для ведення особистого 

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

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

ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

3. Перенести розгляд заяв гр. Владиженської Ольги Анатоліївни  про 

надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,9831  га сільськогосподарського призначення 

(кадастровий номер 6823084200:11:014:0017) для ведення особистого 

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

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

ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

4. Надати гр. Дідик Ользі Ігорівні дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9831 га комунальної 

власності сільськогосподарського призначення із зміною цільового 

призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 0,9831 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:011:0034) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) загальною 

площею 8,4139 га (кадастровий номер 6823082900:05:025:0001) для ведення 

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

Варенка Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність: 

5.1 Ковтуну Володимиру Миколайовичу - орієнтовною площею 1,4023 га; 

5.2 Заболотному Олександру Анатолійовичу - орієнтовною площею 1,4023 

га. 

6. Відмовити гр. Федчишиній Ульяні Володимирівні у наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,7300 га сільськогосподарського призначення із земель 

колективної власності (кадастровий номер 6823082900:05:001:__) для ведення 

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

Козачки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (даний земельний 

масив знаходиться в спільній власності громадян-членів колишнього КСП).  

 



7. Відмовити  гр. Федчишину Олегу Івановичу у наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,5390  га сільськогосподарського призначення 

(кадастровий номер 6823082900:05:001__) для ведення особистого селянського 

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

Хмельницької області, оскільки даний земельний масив тривалий час 

використовується громадянами для городництва. 

8. Відмовити  гр. Мисик Оксані Іванівні у наданні дозволу  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000  га з земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 5.8548 га (кадастровий 

номер 6823083700:03:031:0001) для ведення особистого селянського 

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

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. 

9.  Перенести розгляд заяви гр. Кліманової Зоряни Євгенівни  про надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0640  га сільськогосподарського призначення з 

земельної ділянки загальною площею  1,0640  га (кадастровий номер 

6823083700:03:024:0003) з земель запасу (16.00), розташованої за межами с. 

Майдан - Вербецький Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

10.  Надати гр. Ніцевичу Анатолію Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

1,0000 га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

14,5966 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0006) для ведення особистого 

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

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

11. Надати гр. Горчинській Станіславі Віталіївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,5000 га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

14,5966 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0006) для ведення особистого 

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



Вербецький Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

12.  Надати гр. Дмуховській Уляні Степанівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,1500 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

5,8548 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0008) для ведення особистого 

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

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

13. Відмовити гр. Велінському Дмитру Петровичу 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 на дану земельну ділянку 

надано дозвіл іншому громадянину. 

 

14. Перенести розгляд заяв гр. Мазія Тараса Григоровича  про надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,5700  га сільськогосподарського призначення з масиву 

загальною площею  6,4420  га (кадастровий номер 6823082000:06:012:0005) з 

земель запасу (16.00), розташованої за межами с. Івонинці Летичівського 

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

потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

15. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею - 2,0000 

га із земель резервного фонду (17.00) комунальної власності 

сільськогосподарського призначення загальною площею 5,2190 га (кадастровий 

номер 6823082000:05:002:0388) для ведення особистого селянського 

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

Хмельницької області, оскільки на даний масив надано дозволи на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам на 

попередніх сесіях: 

15.1 Колішко Людмилі Іванівни; 

15.2 Колішко Ігорю Григоровичу. 

16. Відмовити гр. Майданюку Вадиму Владиславовичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення із сформованої 



земельної ділянки 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, оскільки на дану земельну ділянку надано дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки іншому громадянину. 

 

17. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із зміною цільового призначення з земель резервного фонду 

(17.00) загальною площею 3,9357 га (кадастровий номер 

6823082000:06:043:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність, а саме: 

17.1 Данчук Ніні Миколаївні – орієнтовною площею 0,2000 га; 

17.2 Молчанюк Володимиру Васильовичу – орієнтовною площею 0,3500 

га; 

17.3 Данчук Наталії Анатоліївні – орієнтовною площею 0,5000 га; 

17.4 Данчук Любові Степанівні – орієнтовною площею 0,4500 га; 

17.5 Поліщуку Олегу Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,6000 га; 

17.6 Данчук Сергій Степанович - орієнтовною площею 1,1300 га. 

18. Перенести розгляд заяви гр. Насобкова Анатолія Михайловича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 0,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення сформованої земельної ділянки загальною площею 0,4000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:012:0041) для ведення особистого 

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

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

ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

19. Надати гр. Савчуку Дмитру Степановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель запасу (16.00) 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, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

20. Перенести розгляд заяви гр. Мариновського Вячеслава Леонідовича 

про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 1,7693 га із земель 



сільськогосподарського призначення сформованої земельної ділянки загальною 

площею 1,7693 га (кадастровий номер 6823087000:09:002:0040) для ведення 

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

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

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

21. Перенести розгляд заяви гр. Мариновської Тетяни Миколаївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 1,7693 га із земель сільськогосподарського 

призначення сформованої земельної ділянки загальною площею 1,7693 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:002:0041) для ведення особистого 

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

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

ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

22. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною 

площею 90,4330 га (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001) для ведення 

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

Копитинці Летичівського району Хмельницької області у зв’язку з тим що 

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб: 

22.1 Вуйку Віталіїю Васильовичу; 

22.2 Міськевич Галині Василівні; 

22.3 Федчишиній Вікторії Ігорівні; 

22.4 Федчишиній Олені Григорівні; 

22.5 Саволюку Юрію Анатолійовичу. 

 

23. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною 

площею 37,1230 га (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001) для ведення 

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

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

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб: 

23.1 Коновальчук Анжелі Михайлівні; 

23.2 Коновальчуку Дмитру Михайловичу; 

23.3 Бачинському Валентину Петровичу; 

23.4 Бачинській Наталії Миколаївні. 

 

24. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 

га із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною 

площею 71,4322 га (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001) для ведення 

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



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

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб: 

24.1 Шрубковському Василю Петровичу; 

24.2 Шрубковському Олександру Сергійовичу; 

24.3 Шаравському В’ячеславу Володимировичу. 

 

25. Надати гр. Тимчик Діані Сергіївні дозвіл на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000  

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення  з земель запасу (16.00) загальною площею  2,0000 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:002:0010) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею в 

приватну власність. 

 

26. Надати гр. Грищуку Олександру Олексійовичу дозвіл на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського призначення  із зміною 

цільового призначення  з земель запасу (16.00) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:002:0011) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею в 

приватну власність. 

 

27. Надати гр. Мойсею Олександру Івановичу дозвіл на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000  

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель запасу (16.00) загальною площею  2,0000 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:002:0012) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею в 

приватну власність. 

 

28. Надати гр. Якуніній Ользі Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,2632 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

1,2632 га (кадастровий номер 6823084600:05:013:0021) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

29. Надати гр. Бачинській Броніславі Йосипівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,2632 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

1,2632 га (кадастровий номер 6823084600:05:013:0020) для ведення особистого 



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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

30. Відмовити гр. Червонюк Тетяні Русланівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення загальною площею 11.6060 га (кадастровий номер 

6823082900:05:026:0018) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, так як надання дозволу щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу, з наступним 

врахуванням заяв громадян. 

 

31. Надати гр. Кошелюку Сергію Володимировичу – учаснику АТО дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із зміною цільового призначення з земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) загальною площею 2,4969 га 

(кадастровий номер 6823082900:04:004:0026) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

32. Надати гр. Радзіоновій Оксані Олександрівні дозвіл на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

1,0000 га комунальної власності сільськогосподарського призначення  із зміною 

цільового призначення  з земель запасу (16.00) загальною площею 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823082900:06:020:0011) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею в 

приватну власність. 

33. Надати гр. Колібабі Марії Петрівні дозвіл на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення  із зміною 

цільового призначення  з земель для ведення фермерського господарства 

(01.02) загальною площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823083300:05:006:0076) на  для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею в приватну власність. 

34. Надати гр. Ковальчук Ганні Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення із зміною 

цільового призначення з земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

0,7000 га (кадастровий номер 6823082400:04:011:0019) для ведення особистого 



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

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

35. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га комунальної власності 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, так як надання дозволу щодо 

відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом 

його поділу, з наступним врахуванням поданих заяв: 

35.1 Мельниковському Олександру Віталійовичу; 

35.2 Мельниковській Ганні Юріївні. 

 

36. Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

1,8325  га сільськогосподарського призначення з масиву загальною площею  

1,8325 га (кадастровий номер 6823085000:04:004:0006) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області для детального вивчення даного 

питання: 

36.1 Івахнової Тетяни Олександрівни; 

36.2 Собченко Оксани Дмитрівни; 

36.3 Коверди Олександра Павловича. 

 

37. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

38. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста  

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О. Г. 

49. 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.).  

 

Секретар селищної ради                                                  Олена ПОПОВА 


