
  

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

28.02.2018 р.                                        Летичів                                               № 38 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись Конституцією України, ст. ст. 12, 33, 81, 116, 118, 119, 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 

Законом України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати Летичівському комунальному госпрозрахунковому підприємству 

«Злагода» (код за ЄДРПОУ 32231431, смт Летичів, вул. Комарова, 2а ) дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею - 0,9000 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування ( для будівництва та обслуговування  

будівель водонасосної станції системи централізованого водопостачання), 

категорія земель - землі житлової та громадської забудови, яка розташована по 

вул. Матвєєвої Ольги, 2, смт Летичів, Летичівського району Хмельницької 

області. 

2. Надати дозвіл гр. Липкань Марії Петрівні (с. Буцни) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,3500 

га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Буцни, вул. Свободи,16. 

3. Надати дозвіл гр. Гоменюк Марії Володимирівні (с. Грушківці) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель 

– землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці, вул. Польова, 26. 

 



4. Надати дозвіл гр. Бондар Тетяні Сергіївні (м. Вінниця, вул. Н. Кошки,57 а 

кв.11) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                   

с.  Новокостянтинів, вул. Набережна. 

5. Надати дозвіл гр. Прус Марії Сергіївні (смт Летичів, вул. Пушкіна,11) 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. Набережна. 

6. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії селищної ради. 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).  

 

 

 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  

 


