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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

______ сесії 

 

.12.2020 р.                                         Летичів                                           № __ 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, 

ст. ст. 12, 22, 40, 81, 118, 121,  122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Плюхову Сергію Володимировичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0, 2700 га, а саме: 

- 0,0600 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,0900 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область. 

- 0,1200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область.                                                  

2. Надати гр. Осипишину Володимиру Андрійовичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 



особистого селянського господарства  (01.03) орієнтовною площею 0,2600 га за 

адресою: вул. Набережна,108, с. Копитинці Хмельницький район Хмельницька 

область, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

3. Надати гр. Чорноокій Ніні Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  (01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 0,2500 га за адресою:  вул. Набережна, с. 

Копитинці Хмельницький район Хмельницька область, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

 

4.  Надати гр. Христофор Тетяні Феодосіївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,6800 га а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Довгий бік, 31, с. 

Чапля  Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2900 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Чапля, Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1400  га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Чапля, Хмельницький район Хмельницька область. 

                                                                                                 

5.  Надати гр. Раднєвичу Сергію Антоновичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,6300 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Лісова, 12, с. 

Голенищеве Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,3800 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Голенищеве Хмельницький район Хмельницька область. 

 

6.   Надати гр. Кандерал Оксані Василівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4440 га з подальшою 

передачею у приватну власність  а саме: 



- 0,2420 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Присяжнюка Руслана, 

6,  с. Майдан –Голенищівський Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2020 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Майдан –Голенищівський Хмельницький район Хмельницька область. 

 

7. Надати гр. Мороз Лілії Сергіївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,6100 га з подальшою 

передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Героїв Небесної 

Сотні, 30, с. Чапля Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Чапля Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2400 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Чапля Хмельницький район Хмельницька область.  

 

8. Відмовити гр. Гурському Валерію Дмитровичу  в наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  орієнтовною 

площею  0,3500 га - для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за адресою: вул. 

Центральна с. Іванинці Хмельницький район Хмельницька область  в зв’язку з 

тим, що дана  земельна ділянка  є не сформованою (формування земельних 

ділянок здійснюється за проектами землеустрою, відповідно до ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій»). 

 

9. Відмовити гр. Пожарській Наталії Михайлівні у надані дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 0,0500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, за адресою: смт Летичів  

Хмельницький район Хмельницька область, так як земельна ділянка є 

несформованою та підлягає формуванню на підставі ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій». 



10. Перенести розгляд заяви гр. Янушевського Олександра 

Володимировича  про надання дозволу  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) орієнтовною площею – 2,0000 га - 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6823055100:06:012:0036, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, за межами смт Летичів Хмельницький район Хмельницька 

область до моменту реєстрації земельної ділянки в реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

 

11. Надати гр. Коновальчук Марії Петрівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4900 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Цегельна, 55, с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1383 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. 

Цегельна, с. Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1017 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область.  

 

12. Надати гр. Дубині Володимиру Олександровичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 0,2800 га з подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,1700 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1100 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка Хмельницький район Хмельницька область.  

 

13. Надати гр. Пержениці Миколі Івановичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га - 

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови, за адресою: вул. Жовтнева, 23, с. Грушківці 



Хмельницький район Хмельницька область з подальшою передачею у приватну 

власність. 

 

14. Надати гр. Рогаченко Тетяні Іванівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  орієнтовною площею  0,1700 га - для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення за адресою с. Вербка Хмельницький 

район Хмельницька область.  

 

15.  Надати гр. Оджиковській Олені Мефодіївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  орієнтовною площею  0,2800 га - для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення за адресою с. Бохни Хмельницький район 

Хмельницька область.  

 

16. Надати гр. Яковишиній Валентині Борисівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,7800 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Центральна, 18, с. 

Білецьке    Хмельницький район Хмельницька область; 

0,5300 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Білецьке Хмельницький район Хмельницька область. 

 

17. Надати гр. Раднєвич Ніні Олександрівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,6700 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Присяжнюка Руслана, 

46,  с. Майдан-Голенищівський Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2890 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Майдан-Голенищівський Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1310 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Майдан-Голенищівський Хмельницький район Хмельницька область. 



 

18. Надати гр. Саблуку Олександру Арсентійовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею га з подальшою 

передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Центральна, 96, с. 

Новокостянтинів    Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2364 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Хмельницький район Хмельницька область. 

 

19. Надати гр. Колодій Ніні Юхимівні  дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,3100 га з подальшою 

передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Трудова, 41, с. 

Снітівка, Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,0600 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Снітівка Хмельницький район Хмельницька область. 

 

20. Надати гр. Слободянюку Вячеславу Дмитровичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 1,9630 га (кадастровий номер 6823081600:03:007:0230) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення згідно сертифіката серії ХМ № 

0247610, за межами населеного пункту с. Марківці Летичівської селищної ради 

Хмельницького району Хмельницької області.  

 

21. Надати гр. Слободянюку Дмитру  Дмитровичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,0385 га 

(кадастровий номер 6823081600:03:007:0234) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення згідно сертифіката серії ХМ № 0247610, 

за межами населеного пункту с. Марківці Летичівської селищної ради 

Хмельницького району Хмельницької області.  

                                       



22. Надати гр. Вільчинській Аллі Василівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,9630 га 

(кадастровий номер 6823081600:03:007:0236) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення згідно сертифіката серії ХМ № 0409261, 

за межами населеного пункту с. Марківці Летичівської селищної ради 

Хмельницького району Хмельницької області. Підстава: Свідоцтво про право 

на спадщину за законом від 14.08.2001 р. №2226. 

 

23.  Надати гр. Данчуку Миколі Степановичу  дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4600 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. 

Новошосейна, 34, с. Іванинці Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,2400 га -  01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. 

Новошосейна, 34, с. Іванинці Хмельницький район Хмельницька область. 

 

24. Надати гр. Поліщуку Анатолію Максимовичу  дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4200 га - 

01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. Новошосейна, 26,  

с. Іванинці Хмельницький район Хмельницька область з подальшою передачею 

у приватну власність. 

 

25. Відмовити гр. Коваль Євгенії Антонівні  в наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  орієнтовною 

площею  0,1500 га - для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

категорія земель за адресою: с. Гречинці Хмельницький район Хмельницька 

область, так як земельна ділянка є несформованою та підлягає формуванню на 

підставі ст. 50 Закону України «Про землеустрій». 

26.  Надати гр. Григор’єву Анатолію Вікторовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,5100 га - 

01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Козачки 



Хмельницький район Хмельницька область з подальшою передачею у приватну 

власність. 

 

27. Надати гр. Шевчук Пелагії Петрівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,4500 га з подальшою 

передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Перемоги, 3,  с. 

Варенка Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Варенка Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,1754 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Варенка Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,6646 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Варенка Хмельницький район Хмельницька область 

- 0,2600 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Варенка Хмельницький район Хмельницька область. 

 

28.  Надати гр. Веселовскій Леоніді Олексіївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га - 

01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Варенка 

Хмельницький район Хмельницька область з подальшою передачею у приватну 

власність. 

 

29. Надати гр. Гранкіну Сергію Петровичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,7200 га з 

подальшою передачею у приватну власність  а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Садова,45,  с. Майдан 

- Сахнівський Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,4700 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Майдан - Сахнівський Хмельницький район Хмельницька область. 



 

30. Відмовити гр. Веселовському Вадиму Валерійовичу у надані дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 0,7800 га, в тому числі - 0,2500 га - 02.01 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, за адресою: с. Варенка Хмельницький район Хмельницька область та 

- 0,5300 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Варенка 

Хмельницький район Хмельницька область, так як земельні ділянки є 

несформовані та підлягають формуванню на підставі ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій». 

31. Надати гр. Бачинській Надії Миколаївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,6000 га а саме: 

- 0,2500 га - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, за адресою: пров. Центральний, 10, с. 

Подільське Хмельницький район Хмельницька область; 

- 0,3500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Подільське, Хмельницький район Хмельницька область. 

32. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії.  

33.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії ___________).  

 

Селищний голова                                           Ігор ТИСЯЧНИЙ 


