
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесятої сесії 

 

24.05.2018 р.                                        Летичів                                               № 38 

 

Про надання погодження для  надання дозволу  

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної                                                          

ділянки сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяви про погодження надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, взявши до уваги рекомендації комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, керуючись Конституцією України, п. 15 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2018 року № 60-р «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. Погодити гр. Остаховському Миколі Степановичу - учаснику АТО         

(с. Козачки, вул. Лугова, 75) надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

2. Погодити гр. Прилюку Андрію Григоровичу  - учаснику АТО    (м. Рівне, 

вул. Соборна, 227, в/ч А4240) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 

га для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

3. Погодити гр. Мазуркевичу  Ігорю  Віталійовичу   – учаснику АТО            

(м. Дніпро, вул. Надії Олексієнко, в/ч А3006) надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1200 га для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 



сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

4. Погодити гр. Дубик  Софії Дорофіївні (с. Грушківці) надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства,  категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами населеного пункту с Грушківці  Летичівського 

району Хмельницької області. 

5. Погодити гр. Дубик  Тетяні Миколаївні (с. Грушківці) надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства,  категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами населеного пункту с Грушківці  Летичівського 

району Хмельницької області. 

6. Погодити гр. Мудраку Валентину Миколайовичу (с. Рудня) надання 

дозволу 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 межами населеного пункту с. Рудня  Летичівського району 

Хмельницької області. 

7. Погодити гр. Мачковській Ядвізі Герасимівні (смт Летичів, вул. 

Радянська, 11) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Рудня  Летичівського району Хмельницької області. 

8. Погодити гр. Мачковській Поліні Аполлінаріївні (с Рудня, вул. Лугова, 

17) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту с. Рудня  

Летичівського району Хмельницької області. 

9. Погодити гр. Брацлавському Віктору Олександровичу - учаснику АТО   

(смт Летичів,  провул. Пушкіна, 5) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 

га для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

10. Погодити гр. Кондратюк Савронії  Броніславівні (смт Летичів, вул.                      

О. Кобилянської, 7 ) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 



призначення, яка розташована за межами населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

11.    Погодити гр. Горбанчуку Володимиру Степановичу (с. Греченці,        

вул. Центральна, 75) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

12. Погодити гр. Клепацькому Анатолію Зіновійовичу - учаснику АТО         

(с. Терлівка, вул. Колгоспна, 50) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 

га для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

13. Погодити гр. Кравчук Марині Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Вовковинецька, 11) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14. Погодити гр. Савчук Оксані Михайлівні (вул. Матвєєвої Олени, 21 кв. 3) 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за межами населеного пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької 

області. 

15. Погодити гр. Іванишиній Ользі Зіновіївні (вул. Савіцького Юрія, 80/1 

кв.11) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту смт Летичів  Летичівського району 

Хмельницької області.            

16. Погодити гр. Швець Ніні Антонівні (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

89) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту смт Летичів  Летичівського району. 

17. Перенести розгляд заяви гр. Цюрукала Михайла Сергійовича (с. Попівці)  

про погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 



пункту с. Попівці  Летичівського району Хмельницької області на період часу 

до процесу закінчення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та  передачі зазначених земельних ділянок у 

комунальну власність.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18. Відмовити в погодженні гр. Кравчуку Миколі Олександровичу (м. Київ, 

вул. Електриків, 33) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з 

тим, що даний земельний масив зарезервований для учасників бойових дій в  

Афганістані, а також інших воїнів-інтернаціоналістів для індивідуального 

садівництва згідно рішення вісімнадцятої (позачергової) сесії Летичівської 

селищної ради від 09.11.2016 р. № 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

20. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

21. 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 


