
Автор проєкту  

Поліщук О.М. 

                                                                

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
Одинадцятої сесії 

 

.05.2021 р.                                     Летичів                                             №  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для індивідуального  

садівництва громадянам 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 19, 22, 33, 35, 40, 83, 116, 118, 119, 121, 122, Земельного 

кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 

КМУ від 19.08.2015 р. №898-р., ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації», рішенням шістдесят восьмої сесії Летичівської  

селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 «Про затвердження регуляторного 

акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в 

користування із земель комунальної власності Летичівської селищної 

ради»», 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. Лецькій Валентині Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0103) 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. Карачуну Вадиму Юрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 



площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0091) 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. Іванову Дмитру Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0094) 

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. Чернецькому Володимиру Леонтійовичу - учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

площею 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,2828 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0211) на для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами                

смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Мохнатому Дмитру Анатолійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності 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, з подальшою передачею у приватну власність. 

6. Надати гр. Мудрик Наталії Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення площею – 0,1200 га 

(кадастровий номер 6823055100:07:002:0025) - для індивідуального 

садівництва (01.05), яка розташована за межами смт Летичів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

7. Надати гр. Буднику Олексію Сергійовичу  - учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 

0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,2828 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0211) на для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами               

смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Кондратюк Людмилі Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0079) 

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. 

9. Надати гр. Яцишиній Олені Пилипівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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, з подальшою передачею у приватну власність. 

10. Надати гр. Щепковському Миколі В’ячеславовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності 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, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

11. Надати гр. Карачуну Юрію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0090) 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. Надати гр. Атаманову Михайлу Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0087) 

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. 

13. Надати гр. Мартинюк Марії Михайлівні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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, з подальшою передачею у приватну власність. 

14. Надати гр. Городечній Вірі Яківні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0119) 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. 



15. Надати гр. Русановській Аллі В’ячеславівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності 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, з подальшою передачею у приватну власність. 

16. Надати гр. Дзядуху Володимиру Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0113) 

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. 

17. Надати гр. Гаврищук Юлії Панасівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0118) 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. 

18. Надати гр. Кедисю Михайлу Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

19. Надати гр. Сербіну Сергію Васильовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - для 

індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

20. Надати гр. Косулі Раїсі Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - для 

індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 



21. Надати гр. Скрипнику Володимиру Олексійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

загальною площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) 

на (01.05) - для індивідуального садівництва, яка розташована за межами 

смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

22. Надати гр. Шмигарьовій Ганні Антонівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

23. Надати гр. Розворі Надії Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - для 

індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

24. Надати гр. Пархомцевій Галині Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

25. Надати гр. Дмітрієву Миколі Леонідовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

26. Надати гр. Скіцько Ганні Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 



Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

27. Надати гр. Крохмальній Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - для 

індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

28. Надати гр. Непийводі Віталію Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

29. Надати гр. Дядюку Миколі Тодосовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - для 

індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

30. Надати гр. Качанюк Марії Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

31. Надати гр. Кухаренко Ірині Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

32. Надати гр. Савіцькій Уляні Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 



площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

33. Надати гр. Посітку Руслану Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 0,1200 га зі зміною цільового призначення 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 9,2895 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0006) на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

34. Надати гр. Дармограй Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0076) 

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. 

35. Надати гр. Стадник Альоні Якимівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною площею 

0,4856 га (кадастровий номер 6823084600:05:009:0029) на для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами                  

с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

36. Надати гр. Попову Олександру Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,1200 га зі зміною цільового призначення із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення загальною 

площею 0,4856 га (кадастровий номер 6823084600:05:009:0029) на для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами                  

с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

37. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

38. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

39. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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