
                                                                                                          

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Десятої сесії  

 

29.04.2021 р.                 Летичів                                   №41 

 

Про відмову у наданні 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 Конституцією 

України, ст. 12, 19, 20, 22, 23, 33, 35, 60, 61, 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», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

взявши до уваги Технічний звіт по корегуванню планового матеріалу зйомок 

минулих років території Летичівської селищної ради від 1994 року, 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. Відмовити  гр. Рущишину Івану Васильовичу в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовно площею 2,0000  га з земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 45,0000 га (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан-Вербецький  Летичівської 

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

розташування земельної ділянки (кадастровий номер 6823083700:03:010:0001 

скасований). 

2. Відмовити громадянам  в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823087000:08:007:0039) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель резервного фонду (17.00), яка 

розташована за межами с. Ялинівка Летичівської селищної ради  

Хмельницької області,  так як  надання дозволу на розробку проекту 



землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо погоджено іншим 

особам (рішення № 36 від 25.02.2020 року): 

2.1 Горбатюк Наталії Григорівні; 

2.2 Горбатюку Олександру Леонідовичу. 

3. Відмовити  гр. Мартинюк Марії Михайлівні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею – 1,4736 га зі зміною цільового призначення із земель для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  загальною площею 1,4736 га 

(кадастровий номер 6823085000:04:006:0031) на (01.03) - для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої за межами с. Сахни 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як  надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою на дану земельну ділянку було попередньо 

погоджено іншим особам (рішення № 25 від 22.10.2020 року). 

4. Відмовити  гр. Софійчук Ніні Василівні в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  із земель запасу (16.00) загальною 

площею 3,1575 га  (кадастровий номер 6823080400:10:013:0004) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною площею – 1,3000 

га, яка розташована за межами с. Голенищево Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, так як надання дозволу щодо відведення земельних 

ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу. 

5. Відмовити  гр. Бабаку Івану Степановичу в  наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  із земель запасу 

(16.00) загальною площею 8,4993 га  (кадастровий номер 

6823084200:07:005:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), орієнтовною площею – 2,0000 га, яка розташована за межами с. 

Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як на даний 

масив надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо створення 

громадського пасовища (рішення №23 від 2109.2019 року) та зарезервований 

для випасання ВРХ (рішення №30 від 24.09.2020 року). 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  із земель запасу 

(16.00) загальною площею 8,4993 га  (кадастровий номер 

6823084200:07:005:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), орієнтовною площею – 2,0000 га, яка розташована за межами с. 

Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, так як на даний 

масив надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо створення 

громадського пасовища (рішення №23 від 2109.2019 року) та зарезервований 

для випасання ВРХ (рішення №30 від 24.09.2020 року). 

7. Відмовити гр. Романцю Максиму Сергійовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража (02.05) орієнтовною площею 0,0035 га, 



яка розташована по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів, 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 

впорядкування територій населених пунктів, зокрема  вказане місце 

розташування земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, 

відповідно до контура 337 Технічного звіту  по коректуванню планового 

матеріалу зйомок минулих років території Летичівської селищної ради від 

1994 р. передбачає заболочений сінокіс та який розташований за межами 

населеного пункту смт Летичів. 

7.1 Рекомендуємо гр. Романцю Максиму Сергійовичу звернутися до 

Хмельницької обласної державної адміністрації для вирішення даного 

питання.  

8. Відмовити гр. Кацалапу Олегу Ігоровичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража (02.05) орієнтовною площею 50 м 
2 

по 

вул. Савіцького Юрія в смт Летичів, 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 впорядкування 

територій населених пунктів, зокрема  вказане місце розташування земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража, відповідно до контура 337 

Технічного звіту  по коректуванню планового матеріалу зйомок минулих 

років території Летичівської селищної ради від 1994 р. передбачає 

заболочений сінокіс та який розташований за межами населеного пункту смт 

Летичів. 

8.1 Рекомендуємо гр. Кацалапу Олегу Ігоровичу звернутися до 

Хмельницької обласної державної адміністрації для вирішення даного 

питання.  

9. Відмовити гр. Білоклину Василю Михайловичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1200 га в межах 

населеного пункту смт Летичів, 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 впорядкування 

територій населених пунктів, а саме з відсутністю містобудівної      



документації – генерального плану смт Летичів та даний масив 

використовується громадянами прилеглих вулиць для випасання худоби. 

10. Відмовити гр. Білоклин Марії Яківні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1200 га в межах 

населеного пункту смт Летичів, 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 впорядкування 

територій населених пунктів, а саме з відсутністю містобудівної      

документації – генерального плану смт Летичів та даний масив 

використовується громадянами прилеглих вулиць для випасання худоби. 

11. Відмовити гр. Бульбаху Олександру Сергійовичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,2600 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Автопарківська, смт Летичів, в зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка розташована за межами населеного пункту та не передана 

згідно наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області у комунальну власність Летичівській селищній раді. 

11.1 Рекомендуємо гр. Бульбаху Олександру Сергійовичу звернутися до 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області для 

вирішення даного питання.  

12. Відмовити  гр. Русецькому Сергію Анатолійовичу в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовно площею 2,0000  га з земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами населених пунктів Летичівської селищної 

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

земельної ділянки. 

13. Відмовити  гр. Тельпишу Олександру Михайловичу в наданні 

дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовно площею 2,0000  га з земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки. 

14. Відмовити  гр. Кирилюк Валентині Борисівні в наданні дозволу  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовно площею 2,0000  га з земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 45,0000 га (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан-Вербецький  Летичівської 



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

розташування земельної ділянки (кадастровий номер 6823083700:03:010:0001 

скасований). 

15. Відмовити гр. Подзігуну  Сергію Івановичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 1,3000  га зі зміною цільового призначення  з  земель резервного 

фонду  (17.00) загальною площею  4,1117 га (кадастровий номер 

6823082000:05:007:0007) на для ведення особистого селянського 

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

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

розташування земельної ділянки (даний масив використовується для прогону 

та випасання худоби). 

16. Відмовити гр. Подзігун Тетяні Олександрівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 1,3000  га зі зміною цільового призначення  з  земель резервного 

фонду  (17.00) загальною площею  4,1117 га (кадастровий номер 

6823082000:05:007:0007) на для ведення особистого селянського 

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

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

розташування земельної ділянки (даний масив використовується для прогону 

та випасання худоби). 

17. Відмовити  гр. Крупник Ганні Василівні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 2,0000  га із зміною цільового призначення  з земель запасу  (16.00) 

загальною площею 2,3086 га (кадастровий номер 6823086200:03:006:0004) на 

для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 

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

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (даний масив 

використовується громадянами для городництва). 

18. 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 

 

 


