
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Сьомої сесії  

 

23.02.2021 р.                 Летичів                                   № 49 

 

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»,  взявши до уваги 

рекомендації комісії, створеної рішенням виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради від 24.01.2019 року № 22,  рішення дев’яносто третьої  сесії 

Летичівської селищної ради від 24.09.2020 року № 42 «Про відмову у 

продовжені договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:06:011:0001), 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. Віхтюк Альоні Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0006) 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, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

2.  Надати гр. Гагі Людмилі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0007) 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, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Надати гр. Добранському Миколі Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0008) 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, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

4. Надати  гр. Добранському Олексію Миколайовичу дозвіл  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0009) 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, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

5. Надати гр. Бабаку Миколі Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0010) 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. Юрченки Летичівської  

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

6. Надати гр. Ординату  Богдану Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0011) 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, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

7. Надати гр. Рибчуку Євгенію Івановичу дозвіл 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 (01.03) – «для ведення особистого селянського 

господарства», яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області,  з подальшою передачею у приватну 

власність. 

8. Відмовити  громадянам – учасникам АТО в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтовною  площею – 2,0000 га зі зміною цільового призначення із земель 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 71,4322 га (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001)  на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Суслівці Летичівської селищної ради  Хмельницької області, так 

як надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого 

масиву здійснюється шляхом його поділу:  

8.1 Панасюку Володимиру Григоровичу; 

8.2. Мантуру Андрію Олександровичу; 

8.3  Гамезардашвілі Давиду Михайловичу; 

8.4 Гамезардашвілі Тетяні Вікторівні; 

8.5 Пахуті Володимиру Руслановичу. 

8.3 Взяти до уваги заяви громадян – учасників АТО, які звернулись  до 

Летичівської селищної ради щодо наміру отримання земельної ділянки для 

ведення  особистого селянського господарства на вказаному земельному 

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

після поділу даного масиву та реєстрації комунальної власності :  

8.3.1 Панасюка Володимира Григоровича; 

8.3.2 Мантура Андрія Олександровича; 

8.3 3  Гамезардашвілі Давида Михайловича; 

8.3 4. Гамезардашвілі Тетяни Вікторівна; 

8.3.5  Пахути Володимира Руслановича. 

9. Відмовити  гр. Гринчуку  Дмитру Васильовичу в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 

0,2000 га (кадастровий номер 6823086200:01:002:0032) зі зміною цільового 

призначення «із земель резервного фонду» (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, на  – «для ведення особистого 

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

Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як надання дозволу 

щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється 

шляхом його поділу з наступним врахуванням факту набувальної давностї -  

ст.119 Земельного кодексу України . 

10. Перенести розгляд  заяви Гаврищук Юлії Панасівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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



сільськогосподарського призначення загальною площею 0,1200 га 

(кадастровий номер 6823055100:08:001:0118)  для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

11. Перенести розгляд заяви гр. Глібко Тетяни Анатоліївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,8300 га (кадастровий номер 6823080400:09:047:0002) зі 

зміною цільового призначення «із для сінокосіння і випасання худоби» 

(01.08)  сільськогосподарського призначення, на – «для ведення особистого 

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

Летичівської селищної ради  Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

12. Перенести розгляд заяви гр. Глібка Дмитра Анатолійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 2,000 га (кадастровий номер 

6823080400:09:010:0015) зі зміною цільового призначення «із для сінокосіння 

і випасання худоби» (01.08)  сільськогосподарського призначення, на – «для 

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

межами с. Буцні  Летичівської селищної ради  Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

13. Відмовити гр. Криськовій Тетяні Іванівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 

2,0000 га (кадастровий номер 6823082900:05:034:0003) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Козачки  Летичівської селищної 

ради  Хмельницької області, в зв’язку з невідповідністю місця розташування 

(ст.119 земельного Кодексу України), так як земельна ділянка, визначена на 

графічному матеріалі  заявника входить в межі  прибережної смуги р. Згар, та 

згідно ст. 59 Земельного Кодексу не може надаватись у власність громадянам 

для ведення особистого селянського господарства. 

14. Перенести розгляд заяви гр. Баранової Ніни Іванівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4812 га  (кадастровий номер 6823084600:07:010:0012) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення, 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. 

15. Надати гр. Панасюку Володимиру Григоровичу 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. 

16. Відмовити  гр. Колішко Ігорю Григоровичу 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  

Летичівської селищної ради Хмельницької області в зв’язку з тим, що по 

даному масиву  дев’яносто третьою сесією Летичівської селищної ради  

24.09.2020 р.  №  42 прийнято рішення про відмову  в  укладанні договору 

оренди землі (поновлення договору оренди землі) на новий строк для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки, з метою 

забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними ділянками. 

17 . Відмовити  гр. Вуйко Олені Василівні 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 Летичівської селищної ради 

Хмельницької області в зв’язку з тим, що по даному масиву  дев’яносто 

третьою сесією Летичівської селищної ради  24.09.2020 р.  №  42 прийнято 

рішення про відмову  в  укладанні договору оренди землі (поновлення 

договору оренди землі) на новий строк для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва земельної ділянки з метою 

забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними ділянками. 

18. Відмовити гр. Хорик Катерині Валентинівні в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,1500 га (кадастровий номер 6823055100:06:003:0020) зі 

зміною цільового призначення «із земель  резервного фонду» (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – «для 

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

межами смт Летичів Летичівської селищної ради  Хмельницької області , так 

як надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого 

масиву здійснюється шляхом його поділу. 

19. Надати гр. Дідику Артему Андрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  1,0553 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:020:0001) зі зміною цільового 

призначення «із земель  для сінокосіння  і випасання худоби» (01.08) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на  – «для 



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

межами с. Козачки Летичівської  селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

20. Відмовити гр. Слободянюк Юлії Олександрівні  в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,000 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0024) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 13,8477 га,  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).  

21. Відмовити гр. Слободянюк Юрію Олександровичу  в наданні 

дозволу на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 2,000 га (кадастровий номер 

6823084600:07:010:0024) зі зміною цільового призначення «із земель запасу» 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 13,8477 га, 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). 

22. Відмовити гр. Бабак Марії Іванівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель спільної 

власності (колективної - нерозподілені земельні ділянки, невитребувані 

земельні частки (паї) членів КСП  ім. Щорса) сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею – 2,000 га (кадастровий номер 

6823084200:11:003:__) для ведення особистого селянського господарства», 

яка розташована за межами с. Рудня 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)»). 

23.  Відмовити гр. Бабак Івану Степановичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

спільної власності (колективної - нерозподілені земельні ділянки, 

невитребувані земельні частки (паї) членів КСП  ім. Щорса) 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

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

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

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)»). 



24. Відмовити гр. Костенюк Мирославі Михайлівні 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 – 2,0000 га (без 

кадастрового номера) для ведення особистого селянського господарства» 

(01.03), яка розташована за межами с. Суслівці 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)»). 

25. Відмовити гр. Горбатюк Антоніні Антонівні 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 – 12,0000 га (без 

кадастрового номера) для індивідуального садівництва (01.05), яка 

розташована за межами с. Суслівці 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)»). 

26. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу  в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,0000 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0008) зі 

зміною цільового призначення із земель «(17.00) землі резервного фонду 

сільськогосподарського призначення  з сформованого земельного масиву 

5,8548 га на (01.03) – «для ведення особистого селянського господарства», 

яка розташована за межами с. Майдан-Вербецький  Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, так як надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо погоджено іншим  

особам (рішення від 30.08.2019 р.  № 35). 

27. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу  в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,0000 га (кадастровий номер 6823083700:03:031:0006) зі 

зміною цільового призначення із земель «(17.00) землі резервного фонду 

сільськогосподарського призначення  ачення зі сформованого земельного 

масиву 14,5966 га на (01.03) – «для ведення особистого селянського 

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

Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо 

погоджено іншим  особам (рішення від 30.08.2019 р.  № 35). 

28. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу  в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,0000 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- Вербецький 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як  надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо 

погоджено іншим  особам (рішення 30.08.2019 р. № 35 року). 

29. Відмовити гр. Подлюку Сергію Анатолійовичу  в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,0000 га (кадастровий номер 6823085000:05:001:0011) зі 

зміною цільового призначення із земель «01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» сільськогосподарського призначення 

зі сформованого земельного масиву  8,600 га власності на – «для ведення 

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

Майдан- Вербецький Летичівської селищної ради Хмельницької області, так 

як дана земельна ділянка знаходиться в користування третіх осіб ( ст.116 

Земельного кодексу України. 

30.Перенести розгляд заяви гр. Подтабачного Володимира Васильовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3997 га  (кадастровий номер 6823084200:02: 

001: 0039) сільськогосподарського призначення  власності зі зміною 

цільового призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – «для 

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

межами с. Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

31. Перенести розгляд заяви гр. Миронової Марії Олександрівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,2960 га  (кадастровий номер 

6823084200:02:001 :0040) сільськогосподарського призначення  власності зі 

зміною цільового призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована 

за межами с. Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

32. Перенести розгляд заяви гр. Подтабачної Ольги Олексіївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3890 га  (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0045) сільськогосподарського призначення  власності зі 

зміною цільового призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована 

за межами с. Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

33. Перенести розгляд заяви гр. Хоменко Ірини Миколаївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,3139 га  (кадастровий номер 6823084200:02:001:0048) 



сільськогосподарського призначення  власності зі зміною цільового 

призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – «для ведення 

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

Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту 

реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

34. Перенести розгляд заяви гр. Погребняк Світлани Анатоліївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5766 га  (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0047) сільськогосподарського призначення  власності зі 

зміною цільового призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована 

за межами с. Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

35. Перенести розгляд заяви гр. Довгої Валентини Василівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3114 га  (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0042) сільськогосподарського призначення  власності зі 

зміною цільового призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована 

за межами с. Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

36. Перенести розгляд заяви гр. Лисої Євдокії Петрівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,1200 га  (кадастровий номер 6823084200:02:001:0051) 

сільськогосподарського призначення  власності зі зміною цільового 

призначення «із  земель резервного фонду» (17.00) , на – «для ведення 

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

Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту 

реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

37. Перенести розгляд заяви  гр. Якунінної Антоніні Андріївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,9900 га (кадастровий номер 

6823085400:04:025:0019) зі зміною цільового призначення із земель  «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01)» 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на  – «для 

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

межами с. Снітівка Летичівської  селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

38. Перенести розгляд заяви  гр. Дзядуха Володимира Васильовича  в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею  0,1200 га із земель резервного 



фонду (17.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 0,1200 

га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0113)  для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

39. Перенести розгляд заяв громадян  в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

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

призначення загальною площею 0,2400 га (кадастровий номер 

6823055100:03:004:0009)  для індивідуального  садівництва (01.05), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно: 

39.1 Олійник Ірині Михайлівні; 

39.2 Каплун Емілії Юхимівні. 

40. Перенести розгляд заяви  гр. Варченко Валентині Валеріївні, яка є 

опікуном Зюзюк Альони Анатоліївни  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

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

призначення загальною площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0083)  для індивідуального  садівництва (01.05), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області 

моменту реєстрації  земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

41. Перенести розгляд заяви гр. Шевченка Анатолія Івановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель резервного фонду 

(17.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 0,1200 га 

(кадастровий номер 6823055100:08:001:0082)  для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, моменту реєстрації  земельної ділянки в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

41. Перенести розгляд заяви гр. Шевченка Анатолія Івановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 5,6832 га 

(кадастровий номер 6823082900:06:010:0031)  для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с Козачки 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  



43. Відмовити гр. Рущишину Івану Васильовичу в наданні дозволу на 

розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,5014 га (кадастровий номер 6823083700:03:011:0019) зі 

зміною цільового призначення із земель «(17.00) землі резервного фонду 

призначення  з сформованого земельного масиву 1,5014 га на (01.03) – «для 

ведення особистого селянського господарства», яка розташована за межами 

с. Майдан-Вербецький  Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

так як надання дозволу на розробку проекту землеустрою на дану земельну 

ділянку було попередньо погоджено іншій  особі  (рішення від 30.07.2020 р.  

№ 47). 

44. Відмовити гр. Непийводі Владиславу Анатолійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 2,0000 га  (кадастровий номер 6823082400:04:010:0064) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу» (16.00) 

сільськогосподарського призначення, на – «для ведення особистого 

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

Летичівської селищної ради  Хмельницької області у 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, а саме: земельна ділянка зарезервована для 

випасання та прогону ВРХ з подальшим створенням громадського пасовища 
 (рішення сесії від 24.12.2020 р.  № 71) та наявністю обмежень в радіусі не 

500м від  скотомогильника за контуром 224, згідно картографічних 

матеріалів. 

 45. Відмовити гр. Колішко Ігорю Григоровичу в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 

2,0000 га (кадастровий номер 6823086200:04:012:0004) зі зміною цільового 

призначення «із земель запасу» (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, з земельного масиву 7,8291 га на – «для ведення 

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

Юрченки  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, а саме, кадастровий номер, визначений в Заяві 

від 01.02.2021року  (вх.К-174) та  рішенні Хмельницького окружного суду від 

14.12. 2020 року скасований в результаті поділу земельної ділянки. 

46. Відмовити гр. Колішко Людмилі Іванівні  в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 

2,0000 га (кадастровий номер 6823086200:04:012:0004) 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 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, а саме, а саме, кадастровий номер, визначений 

в Заяві від 01.02.2021року, (вх.К-175) та рішенні Хмельницького окружного 

суду від 14.12. 2020 року скасований в результаті поділу земельної ділянки. 

47. Надати гр. Ферманчуку Роману Володимировичу - 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 

48. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

49. 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 

 

 

 

 

 

 


