
ПРОЄКТ 

АВТОР :начаальник земельного відділу Березовська Л.В. 

Із змінами 10.02.2021 року                                                                       

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
Сьомої сесії 

 

23.02.2021 р.                                     Летичів                                             № ___ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 12,  

36, 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»», Технічним звітом по коректуванню планового матеріалу зйомок 

минулих років території Летичівської селищної ради від 1994 р, 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.  Перенести розгляд заяв громадян про надання дозволу  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 13,4633 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123), в землі житлової та 

громадської забудови, - для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01) орієнтовною площею 

0,2500 га, які розташовані по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області  до моменту реєстрації  земельного 

масиву   в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

1.1 Марущака Миколи Сергійовича; 



1.2 Івахнова Михайла Сергійовича; 

1.3 Берегулька Юрія Петровича; 

1.4 Чучвери Віктора Миколайовича; 

1.5 Мартинюк Марії Григорівни. 

2. Відмовити гр. Чопі Сергію Григоровичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  

0,1700 га  для сінокосіння і випасання худоби з подальшою передачею  у 

користування на умовах оренди, яка розташована за межами с. Сахни  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області, на підставі ч.7 ст.118 

Земельного кодексу України, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування (п.7 ст.118 Земельного кодексу України), так як земельна 

ділянка, визначена на графічному матеріалі заявника відноситься до земель 

рекреаційного призначення, які використовуються  для організації 

відпочинку для населення, туризму  та проведення спортивних заходів ( ст. 

50 Земельного Кодексу України). 

3. Надати гр. Гурському Валерію Дмитровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,3500 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована в с. Іванинці 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

4. Надати гр. Харітоновій Неллі Едуардівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за адресою  с. Бохни, вул. Героїв 

Небесної Сотні Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Подзігун Зої Григорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1200 га і зміною цільового призначення із земель 

житлової громадської забудови (02.01) в землі сільськогосподарського 

призначення  - для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована по  

вул. Лесі Українки смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

6. Перенести розгляд заяви гр. Кінзерської Алли Петрівни про надання 

дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності орієнтовною площею 0,1400 га для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована по  вул. 

Яблуневій, 36 с. Попівці Летичівської селищної ради Хмельницької області  

для більш детального вивчення питання. 

7.  Надати гр. Федчишиній Олені Григорівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,5000 

га для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 



розташована в с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Скобель Назару Феліксовичу  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,5000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

адресою  с. Копитинці, Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність 

9. Відмовити гр. Гурській Людмилі Юхимівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

яка розташована по вул. Княгині Ольги, 37 смт Летичів  Летичівської 

селищної ради Хмельницької області в зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 

містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо упорядкування 

територій населених пунктів, зокрема місце розташування земельної 

ділянки відповідно до контура 136 Технічного звіту по коректуванню 

планового матеріалу зйомок минулих років території Летичівської селищної 

ради від 1994 р. передбачає житлову забудову. 

10. Відмовити гр. Слободянюк Ользі Миколаївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

яка розташована в смт Летичів  Летичівської селищної ради Хмельницької 

області зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам 

законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою щодо упорядкування територій населених пунктів, зокрема 

місце розташування земельної ділянки відповідно до контура 491 

Технічного звіту по коректуванню планового матеріалу зйомок минулих 

років території Летичівської селищної ради від 1994 р. передбачає житлову 

забудову. 

11. Відмовити гр. Розову Олександру Миколайовичу в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,2500 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0096),  



в землі житлової та громадської забудови, - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(02.01), яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівської 

селищної ради Хмельницької області  так як дозвіл на розробку проекту 

надано іншій особі.  

 12. Відмовити гр. Ковальчуку Анатолію Сільвестровичу в наданні 

дозволу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

адресою: смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області в 

зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних 

планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони 

земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою 

щодо упорядкування територій населених пунктів, так як  дана земельна 

ділянка знаходиться за межами населеного пункту смт Летичів, та селищна 

рада не є розпорядником даних земель. 

13. Надати гр. Бондар Олені Вікторівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Ясногірській с. Майдан-Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

     

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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