
                                                                     

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Восьмої сесії  

 

26. 03.2021 р.                 Летичів                                   № 43 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

та для індивідуального садівництва, 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 

клопотання старостів сіл Гречинці, Іванинці, Михунки, Чапля, Юрченки, 

Грушківці та Бохни 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. Щепковській Оксані Пилипівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0048) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



2. Надати гр. Тимчик Галині Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0051) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Юзваку Олексію Петровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0052) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Вальковому Дмитру Григоровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0053) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

5. Перенести розгляд заяви гр. Левчук Світлани Дмитрівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0054) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення питання. 

6. Перенести розгляд заяви гр.  Тимчика Анатолія Михайловича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0055) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення питання. 

7. Надати гр. Слободянюк Оксані Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0056) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



8. Перенести розгляд заяви гр. Крещенко Євгенії Володимирівні про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0058) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення питання. 

9. Надати гр. Марчук Лілії Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0060) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

10. Надати гр. Солов’ю Дмитру Сергійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0064) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

11. Надати гр. Сінеруку Віктору Степановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0068) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

12. Перенести розгляд заяви гр. Шульган Сніжани Вікторівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0069) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення питання. 

13. Надати гр. Андрощуку Дмитру Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0070) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



14. Перенести розгляд заяви гр. Кулика Олександра Анатолійовича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0100) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

15. Перенести розгляд заяви гр. Русановської Алли В’ячеславівни про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0117) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

16. Перенести розгляд заяви гр. Мохнатого Дмитра Анатолійовича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0112) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

17. Перенести розгляд заяви гр. Миськова Сергія Володимировича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0088) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

18. Перенести розгляд заяви гр. Дубинки Ольги Степанівни про  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0092) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

19. Перенести розгляд заяви гр. Яцишиної Олени Пилипівни про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0077) зі зміною цільового призначення із земель 



резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

20. Перенести розгляд заяви гр. Яцишиної Світлани  Дмитрівни про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0078) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

21. Перенести розгляд заяви гр. Педосюк Оксани Іванівни про  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0071) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

22. Перенести розгляд заяви гр. Щепковського Миколи В’ячеславовича 

про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0059) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

23. Перенести розгляд заяви гр. Гринчук Тетяни Василівни про  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,4000 га (кадастровий номер 6823086200:03:009:0012) 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. 

Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

24. Перенести розгляд заяви гр. Вонсовича Андрія Миколайовича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,4000 га (кадастровий номер 

6823086200:03:010:0003) 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. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, до 



моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

25. Перенести розгляд заяви гр. Бабака Андрія Івановича про  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,4000 га (кадастровий номер 6823086200:03:010:0002) 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. 

Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

26. 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:  

26.1 Клименку Анатолію Анатолійовичу; 

26.2 Гальку Ігорю Михайловичу; 

26.3 Вуйку Віталію Васильовичу; 

26.4 Левчук Людмилі Іванівні; 

26.5 Смірнову Віктору Святославовичу. 

26/1. 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 :  

26/1.1 Клименка Анатолія Анатолійовича; 

26/1.2 Галька Ігоря Михайловича; 

26/1.3 Вуйка Віталія Васильовича; 

26/1.4 Левчук Людмили Іванівни; 

26/1.5 Смірнова Віктора Святославовича. 

 

27. Перенести розгляд заяви гр. Гуменюк Мотрони Євтухівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823080400:08:004:0009) 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. 



Прилужне Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

28. Перенести розгляд заяви гр. Бугери Олександри Іванівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2279 га (кадастровий номер 6823084200:02:001:0050) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00)  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Антонівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

29. Перенести розгляд заяви гр. Кирилюк Тетяни Олександрівни в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3573 га (кадастровий номер 

6823082400:03:012:0009) 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. Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, 

до моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

30. Перенести розгляд заяви гр. Стрижко Наталії Петрівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,3300 га (кадастровий номер 6823082400:03:012:0008) 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. 

Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

31. Перенести розгляд заяви гр. Карбівського Олександра Вікторовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,7750 га (кадастровий номер 

6823083700:03:043:0003) 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. Майдан - Вербецький Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

32. Перенести розгляд заяви гр. Карбовської Ірини Василівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,7750 га (кадастровий номер 6823083700:03:043:0002) 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. 

Майдан - Вербецький Летичівської селищної ради Хмельницької області, до 



моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

33. Перенести розгляд заяви гр. Верміяш Мар’яни Іванівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,7767 га (кадастровий номер 6823083700:03:043:0004) 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. 

Майдан - Вербецький Летичівської селищної ради Хмельницької області, до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

34. Перенести розгляд заяви  гр. Мельник Ірини Вікторівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0094 га (кадастровий номер 6823085400:04:025:0018) 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. 

35. Перенести розгляд заяви  гр. Савчук Оксани Михайлівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,9900 га (кадастровий номер 

6823085400:04:025:0017) 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. 

36. Надати  гр. Липач Валентині Михайлівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1869 га 

(кадастровий номер 6823082900:04:011:0190) 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. Козачки Летичівської  селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

37. Перенести розгляд заяви гр. Бондарчука Михайла Сергійовича щодо 

наданя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності площею – 1,1348 га (кадастровий номер 

6823086200:04:004:0001) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької області, на 

розгляд наступної чергової сесії. 



38.  Перенести розгляд заяв громадян Подзігун Тетяни Олександрівни та 

Подзігун Сергія Івановича щодо надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із сформованого земельного 

масиву площею – 4,1117 га (кадастровий номер 6823082000:05:007:0007) із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею – 2,0000 га для ведення особистого селянського 

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

селищної ради Хмельницької, на розгляд наступної чергової сесії. 

39. Відмовити гр. Давидюку Анатолію Івановичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,31000 га сільськогосподарського призначення 

загальною площею 20,5560 га (кадастровий номер 6823084600:07:010:0007) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Терлівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як 

надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу, з наступним врахуванням поданої  заяви. 

40. Відмовити  гр. Гилю Станіславу Васильовичу  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га із земель державної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01),  загальною площею 3,4855 га 

(кадастровий номер 6823085000:06:001:0019) для ведення особистого 

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

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

земельна ділянка перебуває в користуванні третіх осіб. 

41. Перенести розгляд заяви гр. Черняка Василя Павловича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,2592 га (кадастровий номер 

6823082400:03:050:0006) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03) категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області до моменту реєстрації в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

42. Надати гр. Віхтюку Олегу Юрійовичу - 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. 

43. Надати гр. Левчук Людмилі Іванівні - 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. 

44. Перенести розгляд заяви гр. Макеєнка Володимира Васильовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0066) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення даного питання. 

45. Надати гр. Макеєнко Світлані Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0065) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

46. Надати гр. Дрейко Катерині Вікторівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0061) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

47. Перенести розгляд заяви гр. Мартинюк Марії Михайлівни про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0116) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

48. Відмовити громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею – 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) з подальшою передачею в оренду терміном 

на 20 років, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Новокостянтинів  Летичівської селищної ради  Хмельницької області, 

оскільки передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній 

або комунальній власності здійснюється за результатами проведення 



земельних торгів крім випадків встановлених ч. 2,3 ст. 134 Земельного 

кодексу України, а саме: 

48.1 Погорільському Василю Дмитровичу; 

48.2 Євичу Володимиру Володимировичу; 

48.3 Івановій Майї Дмитрівни; 

48.4 Іванову Дмитру Володимировичу; 

48.5 Івановій Світлані Сергіївні; 

48.6 Костюку Володимиру Олександровичу. 

49. Перенести розгляд заяви гр. Боцюн Марини Віталіївни щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності орієнтовною площею – 2,0000 га із земель 

запасу (16.00) загальною площею 2,4485 га (кадастровий номер 

6823082400:03:025:0269) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, на розгляд наступної чергової сесії. 

50. Відмовити гр. Посному Василю Миколайовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної 

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

земельної ділянки. 

51. Відмовити гр. Посній Людмилі Михайлівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної 

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

земельної ділянки. 

52. Відмовити гр. Колішку Ігорю Григоровичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності із земель запасу (16.00) площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0006)  та площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0007) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради  Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на дані земельні 

ділянки надано дозвіл іншим громадянам). 



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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності із земель запасу (16.00) площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0008)  та площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0009) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради  Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на дані земельні 

ділянки надано дозвіл іншим громадянам). 

54. Відмовити гр. Шипінському Анатолію Івановичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності із земель запасу (16.00) площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0010)  та площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0011) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради  Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на дані земельні 

ділянки надано дозвіл іншим громадянам). 

55. Відмовити гр. Шипінській Руслані Нарцизівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності із земель запасу (16.00) площею – 1,2400 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0012)  для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради  Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на дані земельні 

ділянки надано дозвіл іншим громадянам). 

56. Надати гр. Шипінській Руслані Нарцизівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель запасу (16.00) площею – 0,5894 га (кадастровий номер 

6823086200:04:012:0013)  для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Юрченки Летичівської селищної ради  

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

57. Відмовити гр. Федчишину Олегу Івановичу у наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,7300 га сільськогосподарського призначення із 

земель колективної власності (кадастровий номер 6823082900:05:001:__) для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

межами с. Козачки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (даний земельний 

масив знаходиться в спільній власності громадян-членів колишнього КСП).  



58. Надати гр. Бондарчук Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0067) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

59. Перенести розгляд заяви гр. Бондарчука Сергія Андрійовича про  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0073) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

60. Відмовити  гр. Майданюку Вадиму Владиславовичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,0000  га (кадастровий номер 

6823083300:04:006:0008) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(дана земельна ділянка перебуває у приватній власності). 

61. Відмовити  громадянам  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 2,0000 га із земель резервного фонду (17.00), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, загальною 

площею 21,6878 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0009) для ведення 

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

Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як надання 

дозволу щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву 

здійснюється шляхом його поділу (рішення дев’яносто другої сесії 

Летичівської селищної ради від 26.08.2020 року № 40) з наступним 

врахування заяв громадян, які тривалий час використовували даний масив 

для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

61.1 Антонюк Раїсі Дмитрівні; 

61.2 Сташкевич Зінаїді Савелівні. 

62. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

63. 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 



 

 

 

 

 

 


