
  

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

29.03.2018 р.                                        Летичів                                               № 37 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, взявши до уваги рекомендації комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України, ст. 

ст. 12, 33, 40, 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 дозвіл гр. Плаксію Івану Анатолійовичу (с. Суслівці) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 0,1200 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. Суслівці, вул. Загребельна. 

2. Надати дозвіл гр. Слободянюку Олександру Анатолійовичу                              

(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. Слобода, 27/1. 

3. Надати дозвіл гр. Мудрак Надії Михайлівні  (с. Рудня, вул. Садова,54) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 0,6500 га для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,  с.  Рудня, вул. Садова 

4. Надати дозвіл гр. Сушко Надії Володимирівні  (с. Майдан - Вербецький) 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. Майдан-Вербецький. 

5. Надати дозвіл гр.  Сушко Надії Володимирівні  (с. Майдан - Вербецький) 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. Майдан- Вербецький, вул. Зелена. 

6. Надати дозвіл гр.  Гончар Раїсі Андріївні  (м. Хмельницький, вул. Свободи, 

74) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,6800 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,            

с. Чапля, вул. Довгий Бік. 

7. Надати дозвіл гр.  Канарчук Олесі Анатоліївні  (смт Летичів, пров. 

Коцюбинського, 9) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вул. Княгині Ольги, 19. 

8. Надати дозвіл гр.  Манзюк Марії Василівні  (м. Хмельницький, вул. 

Пілотська, 39. кв. 38) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,3200 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, с. Михунки, вул. Центральна. 

9. У наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,0600 га для сінокосіння, яка 

розташована по вул. Слободи с. Новокостянтинів гр.  Лановик Галині Петрівні  

(м. Хмільник, проспект Вернадського, 12) відмовити, у зв’язку з тим що з 

поданої заяви не можливо встановити вид набуття права на вказану земельну 

ділянку. 

10. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії селищної ради. 

11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

12. 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.).  

Секретар селищної ради                                            О. Попова 



 


