
                                                    

  

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

29.03.2018 р.                                        Летичів                                               № 41 

 

Про надання погодження щодо передачі в 

користування та власність земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання погодження щодо передачі 

в користування та власність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, взявши до уваги рекомендації комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись Конституцією України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 № 60 «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Перенести на чергову сесію розгляд заяви гр. Патик Наталії Михайлівни  

(смт Летичів, вул. Тропініна, 39) щодо погодження передачі в  приватну 

власність земельної ділянки площею 1,8000 га (кадастровий номер - 

6823086200:04:014:0011) для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку  з 

необхідністю більш детального вивчення. 

2. Погодити гр. Остапчуку Віктору Вікторовичу (с. Лозни, вул. Набережна, 

27) передачу в приватну власність земельної ділянки площею 0,1200 га 

(кадастровий номер - 6823055100:07:004:0199) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

3. Погодити гр. Поліщуку Сергію Леонідовичу (смт Летичів, вул. І.Франка,  

1, кв. 2) передачу в  приватну власність земельної ділянки площею 0,2500 га 

(кадастровий номер - 6823084600:05:016:0023) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 



призначення, яка розташована за межами Руднянської сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

4. Погодити гр. Панчишину Івану Степановичу (смт Летичів, вул. Івана 

Огієнка, 1/1, кв. 27) передачу в приватну власність земельної ділянки площею 

0,1200 га (кадастровий номер - 6823055100:07:001:0106) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

5. Погодити гр. Криськову Руслану Палладійовичу (с. Козачки) надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,1200 га 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

6. Погодити гр. Кравчуку Роману Олександровичу (смт Летичів, вул. 

Рильського, 38/1) надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

7. Погодити гр. Бондару Олександру Васильовичу (смт Летичів, вул. 

Руданського, 12) надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

8. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Лоретта Агро»       

(м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8Д, офіс – 1, код за ЄДРПОУ - 37856886) передачу в  

оренду земельної ділянки площею 0,6988 га (кадастровий номер - 

6823082400:03:025:0261) – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами Грушковецької сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області. 

9. Погодити Сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «АГРОФІРМА «КУДИНКА» (с. Кудинка, код за ЄДРПОУ -

32497901) передачу в оренду земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених 

пунктів Кудинської сільської ради Летичівського району Хмельницької області 

загальною площею 1,6400 га, в тому числі: 

- 0,0800 га (кадастровий номер - 6823083300:05:009:0014); 

- 0,0600 га (кадастровий номер - 6823083300:05:009:0015); 

- 1,5000 га (кадастровий номер - 6823083300:05:009:0016). 



10. Відділу в Летичівському районі Головного управління Держгеокадастру 

відмовити у наданні згоди на продаж прав оренди на наступні земельні ділянки: 

- орієнтовна площа 5,2000 га (6823083700:04:001:); 

- орієнтовна площа 5,0000 га (6823083700:04:001:); 

- орієнтовна площа 5,0000 га (6823083700:04:001:); 

- орієнтовна площа 5,1000 га (6823083700:03:009:); 

- орієнтовна площа 5,0000 га (6823083700:03:009:); 

- орієнтовна площа 6,0000 га (6823083700:03:009:); 

- орієнтовна площа 7,6000 га (6823083700:06:014:); 

- орієнтовна площа 7,8000 га (6823083700:06:014:). 

 

11.  Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Енерго-2019»    

(м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, код за ЄДРПОУ 41917766) 

передачу в користування земельної ділянки для будівництва сонячної 

електростанції орієнтовною площею 53,0000 га, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення за межами с. Анютине Летичівського 

району Хмельницької області. 

12. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індіан Енерго»      

(м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9) передачу в користування земельної 

ділянки для будівництва сонячної електростанції орієнтовною площею     

47,0000 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за 

межами с. Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

13. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

14. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

15. 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  


