
       ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

_________ сесії 

 

«___» ______2019 р.                      Летичів                                   № ___ 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши колективні звернення мешканців с. Голенищево, с. Майдан - 

Голенищівський, с. Буцні, с. Прилужне  та заяви громадян щодо забезпечення 

територіальних громад земельними ділянками для випасання худоби та про 

надання дозволу на розробку проектів землеустрою, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 83, 92, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.50 

Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада    

 В И Р І Ш И Л А :  

1. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для створення громадських пасовищ із 

цільовим призначенням (18.00) землі загального користування, розташованих 

за межами населеного пункту с. Голенищеве, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (37,3479 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 2,8291 га,   6823080400:10:024:0003; 

ділянка №2 – 4,0608 га,   6823080400:10:024:0001; 

ділянка №3 – 2,7325 га,   6823080400:10:024:0002; 

ділянка №4 – 21,0275 га, 6823080400:10:017:0002; 

ділянка №5 – 3,9014 га,   6823080400:10:010:0002; 

ділянка №6 – 2,7966 га,   6823080400:10:010:0001. 

2. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для створення громадських пасовищ із 

цільовим призначенням (18.00) землі загального користування, розташованих 

за межами населеного пункту с. Майдан - Голенищівський, Летичівської 

селищної ради, Летичівського району, Хмельницької області загальною 

площею (10,5204 га), в тому числі: 

ділянка №1 – 0,8133 га, 6823080400:11:007:0001; 

ділянка №2 – 0,1413 га, 6823080400:11:007:0002; 



ділянка №3 – 9,5658 га, 6823080400:11:021:0001. 

3. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для створення громадських пасовищ із 

цільовим призначенням (18.00) землі загального користування, розташованих 

за межами населеного пункту с. Буцні, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (7,9636 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 1,5779 га, 6823080400:09:030:0003; 

ділянка №2 – 5,3872 га, 6823080400:09:030:0004; 

ділянка №3 – 0,9985 га, 6823080400:09:030:0005. 

4. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для створення громадських пасовищ із 

цільовим призначенням (18.00) землі загального користування, розташованих 

за межами населеного пункту с. Буцні, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (19,7290 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 19,7290 га, 6823080400:11:002:0002. 

5. Надати дозвіл гр. Мариновській Тетяні Миколаївні (смт Летичів, вул. 

Сагайдачного, 21) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,1200 га  із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,1935 га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального 

садівництва (01.05), розташованої за межами населеного пункту смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

6. Надати дозвіл гр. Христик Олені Григорівні (с. Голенищеве) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,1200 га  із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 6,1935 га (кадастровий 

номер 6823055100:07:004:0208) для індивідуального садівництва (01.05), 

розташованої за межами населеного пункту смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

7. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

9.  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 


