
ПРОЕКТ 

  

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

________ сесії 

____.05.2018 р.                                        Летичів                                               № ___ 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. ст. 12, 35, 38, 39, 42, 116, 122, 123, 124 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 ПАТ «Хмельницькобленерго»  (код за ЄДРПОУ 22767506, 

м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у кількості 8 шт. 

орієнтовною площею – 0,0040 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії (для встановлення опор ПЛ-10кВ Л-61), 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, які розташовані по вул. Цегельній с. 

Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області. 

2. Надати дозвіл ПАТ «Хмельницькобленерго»  (код за ЄДРПОУ 22767506, 

м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у кількості 27 шт. 

орієнтовною площею – 0,0160 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії (для встановлення опор ПЛ-10кВ Л-51), 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, які розташовані по вул. Центральній с. 

Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

3. Надати дозвіл ПАТ «Хмельницькобленерго»  (код за ЄДРПОУ 22767506, 

м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у кількості 15 шт. 



орієнтовною площею – 0,0110 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії (для встановлення опор ПЛ-10кВ Л-51), 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, які розташовані по вул. Зарічній с. 

Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

4. Надати дозвіл ПАТ «Хмельницькобленерго»  (код за ЄДРПОУ 22767506, 

м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

0,0080 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для 

встановлення КТП 10/0,4кВ), категорія земель – землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які 

розташовані по вул. Центральній с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області. 

5. Надати дозвіл ПАТ «Хмельницькобленерго»  (код за ЄДРПОУ 22767506, 

м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

0,0080 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для 

встановлення КТП 10/0,4кВ), категорія земель – землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які 

розташовані по вул. Зарічній с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області. 

6. Надати дозвіл гр. Чукарук Тетяні Миколаївні  (с. Вербка) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 0,0800 га для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Центральній  с. Вербка Летичівського району Хмельницької області.  

7. Надати дозвіл гр. Расько Оксані Миколаївні  (м. Вінниця, вул. 

Островського, 52 кв.232) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Квітневій   

с. Вербка Летичівського району Хмельницької області.  

8. Відмовити гр. Наконечній Марії Сергіївні (смт Летичів, вул. Тиха 9/3) в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,0700 га для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за адресою смт Летичів, вул. Тиха 

Летичівського району Хмельницької області з зв’язку з тим, що вказана 

земельна ділянка являється прилеглою прибудинковою територією 

багатоквартирного будинку і надається безоплатно у власність 

співвласникам багатоквартирного будинку (юридичній особі), а також в 



зв’язку відсутністю містобудівної документації  - генерального плану смт 

Летичів. 

9. Відмовити ТзОВ «Зоряний світанок» (с. Майдан-Вербецький, вул. 

Центральна, 7, код за ЄДРПОУ 38795416)  в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 21,2422 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту с. Майдан-

Вербецький Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з тим, 

що передача у користування земель сільськогосподарського призначення 

державної власності здійснюється виключно шляхом проведення 

аукціонів.  

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.). 

 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  


