
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії 

 

 13.07.2021 р.             Летичів                                   № 68 

 

Про перенесення розгляду заяв та 

клопотань 

 

Розглянувши заяви  та клопотання, керуючись Конституцією України, 

ст. 12, 22, 23, 33, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 141, 142 

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»,  селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Перенести розгляд заяв  громадян  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із сформованої земельної ділянки площею 

22,0323 га.   (кадастровий номер 6823082000:05:006:0027) земелі запасу 

(16.00),  яка розташована за межами с. Греченці  Летичівської селищної ради  

Хмельницької області до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після поділу а саме:  

Бондару Артему Сергійовичу; 

Федькову Віталію Володимировичу; 

Курлянцевій Тетяні Василівні; 

Федькову Дмитру Володимировичу; 

Коломійцю Вадиму Володимировичу; 

Варцабі Надії Олександрівні; 

Карачуну Василю Михайловичу; 

Руденко Аліні Віталіївні; 

Руденку Віктору Віталійовичу; 

Борисюк Наталії Сергіївні; 

Коломієць Ользі Сергіївні; 

Бабінській Юлії Петрівні;  



Бойцуруку Анатолійю Віталійовичу; 

Гурській Світлані Андріївні; 

Чорнобаю Анатолію Павловичу; 

Савіцькій Наталії Василівні; 

Приймаку Володимиру Васильовичу; 

Чорнобаю Віталію Миколайовичу; 

Приймаку Богдану Васильовичу; 

Люліку Юрію Михайловичу; 

Сінеруку Леоніду Володимировичу; 

Рудзик Інні Андріївні; 

Марціновій Ганні Володимирівні; 

Приймаку Віктору Васильовичу; 

Луцишиній Тетяні Миколаївні; 

Подзігун Олегу Миколайовичу; 

Подзігун Віталію Миколайовичу; 

Кравчуку Петру Леонідовичу; 

Прощай Ользі Миколаївні; 

Василишину Руслану Степановичу; 

Ткачуку Денису Віталійовичу; 

Ткачук Тетяні Володимирівні; 

Яцишиній Наталії Степанівні; 

Яцишиному Богдану Петровичу; 

 

2. Перенести розгляд заяви гр. Човчі Аллі Григорівні про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2500 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0036) 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. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Перенести розгляд заяви гр. Лихобабі Юлії Рафаїлівні про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 01,1300 га (кадастровий номер 6823083700:04:016:0022) 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. Білецьке 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 



4. Перенести розгляд заяви гр. Міхурінської Галини Анатоліївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (02.01) категорія земель 

- землі житлової  та громадської забудови за адресою смт. Летичів вул. 

Соборна, 55 на чергову сесію для більш детальнішого вивчення даного 

питання.  

5. Перенести розгляд заяв  громадян  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із сформованої земельної ділянки площею – 

2,3086 га . (кадастровий номер 6823086200:03:006:0004) , що розташована  за 

межами с. Чапля   Летичівської селищної ради  Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно після поділу а саме:  

Руденко Ірині Михайлівні; 

Шевчуку Віктору Сергійовичу; 

6. Перенести розгляд заяв громадян  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки орієнтовною 

площею – 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

споруд категорія  земель – землі  житлової та громадської  забудови,  яка 

розташована  с. Терлівка  Летичівського на чергову сесію для більш 

детальнішого вивчення даного питання а саме: 

Урбанович Тетяні Казимирівні; 

Шрубковському Віктору Григоровичу; 

Рудику Сергію Вікторовичу; 

7. Перенести розгляд заяви гр. Горбатюка Михайла Івановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення  для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:                  

с. Суслівці вул. Польова, 9 більш детальнішого вивчення даного питання. 

8. Перенести розгляд заяви гр. Мазура Віталія Васильовича, про надання 

в оренду земельної ділянки площею – 0,0730 га. кадастровий номер 

6823055100: 00:027:0143 за адресою: смт. Летичів вул. Шевченка, 1/1а на 

чергову сесію для більш детального вивчення. 

9. Перенести розгляд заяви гр. Лихолат Оксани Андріївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

сільськогосподарського призначення земельної ділянки площею – 2,0000 га 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Гречинці Летичівської селищної ради Хмельницької області на 

чергову сесію для більш детального вивчення. 

10. Перенести розгляд заяв  гр. Данчук Наталії Анатоліївни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 



ведення особистого селянського господарства (01.03) площею – 0,7000 га . 

(кадастровий номер 6823082000:06:043:0008) , що розташована  за межами с. 

Івоненці   Летичівської селищної ради  до моменту реєстрації  земельної 

ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

11. Перенести розгляд клопотання старости сіл Суслівці, Попівці, 

Копитинці, Антонівка про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури, яка знаходиться в с. Суслівці по вул. Центральна для більш 

детальнішого вивчення даного питання.   

12.  Перенести розгляд заяви гр. Терновського Євгенія Вікторовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва (01.05), кадастровий номер 

6823055100:08:001:0104 площею –0,1200 га, яка розташована  за межами    

смт Летичів Летичівської селищної ради  Хмельницької області для більш 

детального вивчення даного питання. 

13. Перенести розгляд заяви  гр. Гаврилюк Ольги В’ячеславівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва (01.05), кадастровий номер 

6823055100:08:001:0110 площею –0,1200 га, яка розташована  за межами    

смт Летичів Летичівської селищної ради  Хмельницької області для більш 

детального вивчення даного питання. 

14. Перенести розгляд заяви  гр. Шиндерук Любові Яківни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва (01.05), кадастровий номер 

6823055100:08:001:0120 площею –0,1200 га, яка розташована  за межами    

смт Летичів Летичівської селищної ради  Хмельницької області для більш 

детального вивчення даного питання. 

15. Перенести розгляд заяви  гр. Гарника Василя Віталійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва (01.05) площею –0,1200 га із 

сформованого масиву (кадастровий номер 6823055100:05:004:0004) 

загальною площею 11,0325 га, яка розташована  за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради  Хмельницької області для більш детального 

вивчення даного питання. 

16. Перенести розгляд заяви  гр. Безпечної Тетяни Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

кадастровий номер 6823055100:10:004:___) площею – 0,5000 га, яка 



розташована  за межами смт Летичів Летичівської селищної ради  

Хмельницької області для більш детального вивчення даного питання. 

17. Перенести розгляд заяви гр. Криворучко Надії Іванівні про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 6823084200:07:002:____) 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 

межами с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області для 

більш детальнішого вивчення даного питання. 

18. Перенести розгляд заяви гр. Кулініч Ірини Олександрівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823084200:07:002:____) для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться за межами с. Суслівці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області для більш детальнішого вивчення даного питання. 

19. Перенести розгляд заяви гр. Сивопляса Володимира Миколайовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:001:___) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), яка розташована за межами населеного пункту с. Бохни Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність для більш детальнішого вивчення даного питання. 

20. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

21. 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 

 

 

 

 

 


