
ПРОЕКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят _____ сесії 

 

___.08.2018 р.                                        Летичів                                               № ___ 

 

Про надання погодження щодо передачі в 

користування та власність земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви громадян про надання погодження щодо передачі у 

власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, , 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. Патику Миколі Мусійовичу (с. Юрченки) передачу у 

приватну власність земельної ділянки площею 1,3200 га (кадастровий номер 

6823086200:04:014:0012) 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована на території Чаплянської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області.  

2. Погодити гр. Гонишнюку Леоніду Філімоновичу (смт Летичів, вул. 

Ламана, 5, кв. 10) передачу у приватну власність земельної ділянки площею 

0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0206) 01.05 для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області.  

3. Погодити гр. Возбранюку Валерію Володимировичу  – учаснику АТО       

с. Снітівка, вул. Прибережна,7) затвердження проекту землеустрою зі зміною 

виду цільового призначення в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення із виду «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» у вид «для ведення 

особистого селянського господарства» за межами населених пунктів та  



передачу в приватну власність земельної ділянки площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823085400:04:022:0017) на території Снітівської  сільської 

ради Летичівського району Хмельницької області.       

4. Погодити гр. Гогленкову Івану Івановичу  – учаснику АТО       с. 

Малаківщина,7) затвердження проекту землеустрою зі зміною виду цільового 

призначення в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення із виду «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» у вид «для ведення особистого 

селянського господарства» за межами населених пунктів та  передачу в 

приватну власність земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823085400:04:022:0019) на території Снітівської  сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області.       

5. Погодити гр. Бахіну Богдану Володимировичу  – учаснику АТО       с. 

Снітівка,) затвердження проекту землеустрою зі зміною виду цільового 

призначення в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення із виду «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» у вид «для ведення особистого 

селянського господарства» за межами населених пунктів та  передачу в 

приватну власність земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823085400:04:022:0013) на території Снітівської  сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області.       

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

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

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 


