
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто п’ятої сесії 

 

22.10.2020 р.                 Летичів                                   № 25 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, 

які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівського району 

Хмельницької області 

 

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, 22, 23, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 13 Закону України  "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", 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», взявши до уваги рекомендації комісії 

створеної рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 

24.01.2019 року № 22, та 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. Няньчук Наталії Леонідівні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

1,4736 га зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва» (01.01) загальною площею 

1,4736 га (кадастровий номер 6823085000:04:006:0031)  на «для ведення 

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



Сахни  Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею 

в приватну власність. 

        2. Відмовити гр. Якуніній Антоніні Андріївні  в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 1,4736 га зміною виду цільового призначення  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

«ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (01.01) загальною 

площею 1,4736 га (кадастровий номер 6823085000:04:006:0031)  на «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), розташованої за 

межами, с. Сахни  Летичівського району Хмельницької області, на підставі 

п.7 ст.118 Земельного кодексу України (невідповідність місця розташування 

земельної ділянки). 

 

3. Відмовити  гр. Майданюку Вадиму Владиславовичу  в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,0000  га 

з масиву загальною площею  1,0000га (кадастровий номер 

6823082900:06:020:0011) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з тим, що на дану земельну ділянку надано 

дозвіл на виготовлення документації іншому громадянину. 

 

 4. Відмовити  гр. Майданюку Вадиму Владиславовичу  в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, (невитребувана земельна частка (пай)) 

(01.01), орієнтовною площею 2,0000  га з масиву загальною площею 3,2174 га 

(кадастровий номер 6823085000:05:001:0010) для ведення особистого 

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

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

Земельного кодексу України (невідповідність місця розташування земельної 

ділянки) . 

 

 5. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення колишньої колективної власності КСП «Нове життя» 

орієнтовною площею 1,800 га (кадастровий номер 6823082900:04:005:_) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області на підставі 

п.7 ст.118 Земельного кодексу України (невідповідність місця розташування 

земельної ділянки) : 

5.1 Мартинюку Олександру Дмитровичу; 

5.2 Бондар Інні Василівні. 

6. Відмовити  гр. Тімохіній Мирославі Анатоліївні  в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,6041  га з 



масиву загальною площею 1,6041га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0007) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку з тим, що на дану земельну ділянку надано 

дозвіл на виготовлення документації іншому громадянину. 

 

 7. Відмовити  гр. Тімохіній Мирославі Анатоліївні  в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000  га з 

масиву загальною площею 2,0000 (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0007) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області у зв’язку поділом (рішення дев’яносто другої сесії від 

26.08.2020 р. № 40 ). 

8.  Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  зі зміною виду цільового призначення  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

«ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (01.01) загальною 

площею 2,3174 га (кадастровий номер 6823087000:11:002:0009)  на «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), розташованої за 

межами, с. Лісо - Березівка  Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею в приватну власність: 

8.1 Колесняку Івану Володимировичу орієнтовної площею - 1,1587 га; 

8.2 Гуменюк Руслані Олександрівні     орієнтовної площею - 1,1587 га. 

 

9. Надати гр. Слободянюк Євгенії Григорівні  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,2548 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення із зміною цільового призначення з сформованої земельної 

ділянки  земель запасу (16.00) загальною площею 1,2548 га (кадастровий 

номер 6823087000:08:004:0008) для ведення особистого селянського 

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

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

10. Відмовити гр. Молодой  Вікторії Олександрівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,2560 га сільськогосподарського призначення 

загальною площею 1,2560 га (кадастровий номер 6823080400:08:012:0008) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03),  розташованої за 

межами с. Нова Гута Летичівського району Хмельницької області на підставі 

п.7 ст.118 Земельного кодексу України (надано дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки іншій особі). 

 



11. 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: 

11.1 Вальковій Галині Андріївні; 

11.2 Івановій Марині Миколаївні; 

11.3 Пальонку Миколі Миколайовичу. 

 

12. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га комунальної власності сільськогосподарського призначення загальною 

площею 2,9894 га (кадастровий номер 6823085400:04:025:0015) для ведення 

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

Снітівка Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з поділом 

земельного масиву, з наступним врахуванням поданих заяв: 

12.1 Якуніній Антоніні Андріївні; 

12.2 Савчук Оксані Михайлівні; 

12.3 Мельник Ірині Вікторівні. 

 

13. Надати гр. Пилипенко Людмилі Борисівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,3300 

га (кадастровий номер 6823055100:10:003:__) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за адресою: смт Летичів, вул. 

Горбасівська, 2/9  Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

14. Відмовити гр. Коверді Олександру Павловичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,8335 га сільськогосподарського призначення 

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 на підставі п.7 

ст.118 Земельного кодексу України (надано дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно поданого 

картографічного матеріалу на іншому масиві). 

 

15. Відмовити гр. Івахновій Тетяні Олександрівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,8335 га сільськогосподарського призначення 



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 на підставі п.7 

ст.118 Земельного кодексу України (надано дозвіл розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вищезазначений 

кадастровий номер іншій особі). 

 

16.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

17. 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 

 


