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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії 
 

___.07.2021 р.                  Летичів                                     №  
 
Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів Летичівської селищної 
ради  

 
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 22, 33, 83, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

ст.50 Закону України «Про землеустрій», Законом України від 10.07.2018 р. 

№2498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Законом 

України від 28.04.2021 р. №1423-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», 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»», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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. Огороднік Ларисі Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 



сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,2250 га для 
ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за 

межами с. Козачки Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Лірі Людмилі Пилипівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 0,6446 га (кадастровий номер 

6823084200:08:007:0097) зі зміною виду цільового призначення із земель 

«землі запасу (16.00)» на «для ведення особистого селянського господарства 
(01.03)», яка розташована за межами с. Копитинці Летичівської селищної 
ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність.  

 
3.Надати гр. Кухаруку Олександру Ігоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      1,5000 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:009:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
4. Надати гр. Кухарук Ірині Юріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 
(кадастровий номер 6823084600:05:009:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

5. Надати гр. Бондар Інні Василівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 6823086200:04:005:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

6. Надати гр. Харитоновій Ірині Євгенівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 

(кадастровий номер 6823055100:06:012:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
7. Надати гр. Нагурній Тетяні Георгіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823084600:07:016:___) для ведення особистого 



селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Терлівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

8. Надати гр. Чорному Олександру Івановичу дозвіл 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. 

 
9. Надати гр. Онищуку Юрію Володимировичу дозвіл 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. 

 
10. Надати гр. Корепіну Юрію Костянтиновичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      
1,5000 га (кадастровий номер 6823085400:05:049:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Малаківщина Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 
 

11. Надати гр. Карповій Марині Олександрівні дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      
2,0000 га (кадастровий номер 6823085400:05:049:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Малаківщина Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність.  
 

12. Надати гр. Карповій Оксані Василівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:049:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Малаківщина Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
13. Надати гр. Посній Людмилі Михайлівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 

(кадастровий номер 6823055100:06:012:___) для ведення особистого 



селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

14. Надати гр. Яловенку Леоніду Сергійовичу дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 2,0000 
га (кадастровий номер 6823082400:03:025:0280) зі зміною виду цільового 

призначення із земель «для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (01.01)» на «для ведення особистого селянського господарства 
(01.03)», яка розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність .  
 

15. Надати гр. Яловенко Ларисі Володимирівні дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 2,0000 
га (кадастровий номер 6823082400:03:025:0281) зі зміною виду цільового 

призначення із земель «для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (01.01)» на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Грушківці Летичівської селищної 
ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність .  

 
16. Надати гр. Гудзенку Володимиру Савовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею      
2,0000 га із сформованого масиву 2,0233 га (кадастровий номер  

6823084200:11:006:0002) зі зміною виду цільового призначення із земель 
«землі запасу (16.00)» на «для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)», яка розташована за межами с. Новокостянтинів Летичівської 
селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 
 

17. Надати гр. Подзігуну Сергію Івановичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 6823086200:03:009:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
18. Надати гр. Подзігун Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

2,0000 га (кадастровий номер 6823086200:03:009:___) для ведення 
особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 

населеного пункту с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької 
області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 



19. Надати гр. Самойловій Валентині Олексіївні дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      
2,0000 га (кадастровий номер 6823086200:03:009:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 
 

20. Надати гр. Рейвах Ганні Федорівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,7000 га 

(кадастровий номер 6823080400:11:006:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Майдан – Голенищівський Летичівської селищної ради 
Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 
21. Надати гр. Пастуховій Аллі Святославівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею      

1,2500 га із сформованого масиву 3,9137 га (кадастровий номер 

6823082400:04:010:0064) зі зміною виду цільового призначення із земель 

«землі запасу (16.00)» на «для ведення особистого селянського господарства 
(01.03)», яка розташована за межами с. Бохни Летичівської селищної ради 
Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність.  

 
22. Надати гр. Тіщенку Артему Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,9000 га 

(кадастровий номер 6823081600:04:007:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Горбасів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
23. Надати гр. Панфілову Всеволоду Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

1,9000 га (кадастровий номер 6823081600:04:007:___) для ведення 
особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Горбасів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 
 

24. Надати гр. Панчук Катерині Яківні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 6823083300:05:014:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 



 
25. Надати гр. Шиндерук Любові Яківні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:014:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
26. Надати гр. Твердій Марії Максимівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 6823083300:05:014:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

27. Надати гр. Лучковській Емілії Францівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,3000 га 
(кадастровий номер 6823082900:05:001:_____) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Анютине Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 
подальшою передачею у приватну власність. 

 
28. Надати гр. Тімофєєву Павлу Сергійовичу дозвіл 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. 

 
29. Надати гр. Кухаруку Андрію Ігоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 

(кадастровий номер 6823084600:05:009:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 
 

30. Надати гр. Шклярук Любові Федорівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 
(кадастровий номер 6823084600:05:009:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 



 
31. Надати гр. Мазурчаку Валерію Павловичу дозвіл 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. 

 
32. Надати гр. Коберник Олені Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      
2,0000 га (кадастровий номер 6823086200:04:016:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 
 

33. Надати гр. Ільковій Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,6000 га 
(кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 
пункту с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 
області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 
34. Надати гр. Щегельській Ірині Вікторівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,5000 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення особистого 
селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 
області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 
35. Надати гр. Слободянюк Олені Станіславівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею      

1,7000 га (кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення 
особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами 
населеного пункту с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність.  
 

36. Надати гр. Варениці Інні Вікторівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами                          
с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 



 
37. Надати гр. Безрученко Яні Василівні дозвіл 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. 

 
38. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії 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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