
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

31.08.2017р.                                       Летичів                                               № 21 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її у 

власність громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян, розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 81, 118, 121, 122, 

186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій, п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Бормецькій Тетяні Кононівні (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 80/1, кв.6), 10) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0231га (кадастровий номер 6823055100:00:034:0111) –01.03 для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Глібова, 2. 

1.1. Надати гр. Бормецькій Тетяні Кононівна в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0231 га (кадастровий номер 6823055100:00:034:0111) –

01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Глібова, 2. 

2. Затвердити гр. Похилі Віктору Михайловичу (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 18, кв. 3) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2000 га (кадастровий номер 6823084600:01:004:0049) –01.03 для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Рудня. 

2.1. Надати гр. Похилі Віктору Михайловичу в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 6823084600:01:004:0049) –

01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 



землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Рудня. 

3. Затвердити гр. Погонець Ніні Анатоліївні (с. Новокостянтинів) проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0937 га 

(кадастровий номер 6823084200:04:003:0018) – 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Новокостянтинів, вул. Центральна. 

3.1. Надати гр. Погонець Ніні Анатоліївні в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0937 га (кадастровий номер 6823084200:04:003:0018) –

01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Новокостянтинів,                   

вул. Центральна.  

4. Затвердити гр. Крутоуз Ніні Федорівні (смт Летичів, вул. О. Кобилянської, 

3) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність зі 

зміною виду цільового призначення в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови з «для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд» на «для ведення садівництва» площею 0,0673 га (кадастровий 

номер 6823055100:00:0034:0112), яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, Летичівський район, смт Летичів, вул. О. Кобилянської, 3 

4.1. Надати гр. Крутоуз Ніні Федорівні в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0673 га (кадастровий номер 6823055100:00:034:0112) –

01.05 для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. О. 

Кобилянської, 3.  

5. Затвердити гр. Савіцькому Геннадію Броніславовичу (смт Летичів,         

вул. Івана Зубкова, 38/1) проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер 6823084600:04:001:0057) – 

01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Терлівка. 

5.1. Надати гр. гр. Савіцькому Геннадію Броніславовичу в приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823084600:04:001:0057) –01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. 

Терлівка.  

6. Затвердити гр. Врублевській Галині Панасівні (с. Подільське) проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га 



(кадастровий номер 6823084600:02:002:000132) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Подільське, провулок 

Центральний. 

6.1. Надати гр. Врублевській Галині Панасівні в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 6823084600:02:002:0132) –

01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Подільське, провулок 

Центральний.  

7. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  


