
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої сесії 

27.04.2017 р.                                       Летичів                                                № 14 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  ст. ст. 12,  116, 118, 121-123 

Земельним Кодексом України, Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про землеустрій», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Горожанкіну Івану Анатолійовичу (с. Рудня, вул. 

Центральна 6А) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,5000 га в т.ч. земельна ділянка 

№1 – 0,2000 га, розташована за адресою Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Рудня, вул. Центральна, земельна ділянка №2 – 

0,2000 га, розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський 

район, с. Рудня, вул. Польова, земельна ділянка №3 – 0,1000 га, 

розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, с. 

Рудня, вул. Центральна - для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, з подальшою передачею в приватну власність.  

 

2. Надати дозвіл гр. Ковальовій Катерині Василівні (с. Суслівці) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 0,1200 га для ведення садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Суслівці, вул. Квітнева з 

подальшою передачею в приватну власність.  

 

3. Надати дозвіл гр. Наумову Михайлу Івановичу (с. Новокостянтинів) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,         



с. Новокостянтинів, вул. Польова, 24 з подальшою передачею в приватну 

власність.  

 

4. Надати дозвіл гр. Наумову Михайлу Івановичу (с. Новокостянтинів) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,4000 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Новокостянтинів, вул. Польова з подальшою 

передачею в приватну власність.  
 

5. Виготовити Летичівській селищній раді проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані 

з користуванням надрами (11.01), (під будівництво свердловини питної 

води), із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення, орієнтовними площами: 

1) 0,0200 га. під будівництва свердловини в с. Греченці вул. Центральна; 

2) 0,0200 га. під будівництва свердловини в с Сахни вул. Центральна; 

3) 0,0200 га. під будівництва свердловини в с. Білецьке вул. Центральна; 

 

6. Виготовити Летичівській селищній раді проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови  в землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01), (під 

будівництво свердловини питної води), орієнтовними площами: 

1) 0,02  га. під будівництва свердловини в с. Суслівці; 

2) 0,02 га. під будівництва свердловини в с. Варенка; 

 

7. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на 

затвердження сесії селищної ради.  

 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу     

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  


