
                                                                          

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Шостої сесії  

 

28.01.2021 р.                 Летичів                                   № 44 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, 

які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради 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», 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 діяльності», взявши до уваги 

рекомендації комісії створеної рішенням виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради від 24.01.2019 року № 22,   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. Надати гр. Марущаку Миколі Сергійовичу - учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,0335 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 



Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Гарнику Василю Віталійовичу - учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,0335 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для 

індивідуального  садівництва (01.05), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Філіпову  Андрію Валерійовичу - учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,0335 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для 

індивідуального  садівництва (01.05), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

4. Відмовити гр. Гаврилюк Ользі В’ячеславівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0112)  для 

індивідуального  садівництва (01.05), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області,  так як  земельна 

ділянка виникла в результаті поділу масиву «район Енергетиків», що  

тривалий час використовується громадянами для городництва, та 

зарезервовано  для надання земельних ділянок учасникам бойових дій 

(рішення сесії Летичівської селищної ради від 09.11.2016 р. № 3 ). 

5. Перенести розгляд заяви гр. Черняка Миколи Євгенійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,4309 га (кадастровий номер 

6823084600:07:010:0023) зі зміною цільового призначення «із земель запасу» 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Терлівка  Летичівської селищної ради  Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

6. Відмовити гр. Бондарчук Катерині Дмитрівні в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,5364 га (кадастровий номер 6823085000:05:002:0007) зі 

зміною цільового призначення із земель «01.01 Для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва» сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Майдан- Сахнівський  

Летичівської селищної ради Хмельницької області,  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо 

погоджено іншій особі (рішення № 47 від 26.06.2020 року). 

7.  Відмовити гр. Бондарчук Катерині Дмитрівні в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,500 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0010) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Терлівка Летичівської селищної ради  Хмельницької області , на 

підставі ч.7 ст.118 Земельного кодексу України, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування ( земельний масив  використовується громадянами для 

городництва).  

8. Відмовити гр. Бондарчуку Михайлу  Сергійовичу  в наданні дозволу 

на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,2400 га (кадастровий номер 6823086200:04:012:0012) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Юрченки Летичівської селищної ради  Хмельницької області  так 

як  надання дозволу на розробку проекту землеустрою на дану земельну 

ділянку було попередньо погоджено іншій особі (рішення № 58 від 

24.12.2020 року). 

9. Відмовити гр. Бондарчуку Михайлу  Сергійовичу  в наданні дозволу 

на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,500 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0024) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – «для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Терлівка Летичівської селищної ради  Хмельницької області , на 

підставі ч.7 ст.118 Земельного кодексу України, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування (громадяни тривалий час користуються  земельними 

ділянками для городництва). 

10. Перенести розгляд заяви гр. Гайдамаки Василя Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5900 га (кадастровий номер 

6823086200:04:004:0001) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності зі зміною цільового призначення «із  земель резервного фонду» 

(17.00) , на – «для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка 

розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 



11. Надати гр. Шірпалу Володимиру Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 3,0335 га 

(кадастровий номер 6823055100:07:004:0246)  для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

12. Відмовити гр. Погорільській Вікторії Василівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

спільної власності (колективної - (нерозподілені земельні ділянки, 

невитребувані земельні частки (паї) членів СТОВ «Промінь» 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0184 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:003:__) для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), або індивідуального садівництва (01.05), 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради  

Хмельницької області, так як  дані земельні ділянки можуть передаватись  

лише в оренду для використання за цільовим призначенням (підстава ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)») 

13. Відмовити гр. Погорільському Василю  Дмитровичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель спільної власності (колективно - (нерозподілені земельні 

ділянки, невитребувані земельні частки (паї) членів СТОВ «Промінь» 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:008:__)  для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), або індивідуального садівництва (01.05), 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради  

Хмельницької області, так як  дані земельні ділянки можуть передаватись  

лише в оренду для використання за цільовим призначенням (підстава ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)»). 

15. Відмовити гр. Костюку Володимиру Олександровичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель спільної власності (колективно - (нерозподілені земельні 

ділянки, невитребувані земельні частки (паї) членів СТОВ «Промінь» 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:008:__)  для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), або індивідуального садівництва (01.05), 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради  

Хмельницької області, так як  дані земельні ділянки можуть передаватись  

лише в оренду для використання за цільовим призначенням (підстава ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)»). 



16. Відмовити гр. Євичу Володимиру Володимировичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель спільної власності (колективно - (нерозподілені земельні 

ділянки, невитребувані земельні частки (паї) членів СТОВ «Промінь» 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:008:__)  для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), або індивідуального садівництва (01.05), 

яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради  

Хмельницької області, так як  дані земельні ділянки можуть передаватись  

лише в оренду для використання за цільовим призначенням (підстава ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)»). 

17. Відмовити гр. Погорільській Наталії Олександрівні в наданні 

дозволу на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,9993 га (кадастровий номер 

6823084200:11:010:0002 із земель запасу» (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Новокостянтинів  

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

Земельного кодексу України  - невідповідність  місця розташування об’єкта  

(дана земельна ділянка використовується мешканцями села випасання ВРХ). 

18. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

19. 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 


