
       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 за межами с. Бохни 

 

Розглянувши заяви учасників АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 83, 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. Надати дозвіл гр. Похила Володимиру Вікторовичу – учаснику АТО 

(м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса в/ч 2197) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

1.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

2. Надати дозвіл гр. Гульку Василю Анатолійович – учаснику АТО 

(смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 27) на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га 

із зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 



2.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

3. Надати дозвіл гр. Сологубу Дмитру  Геннадійовичу – учаснику 

АТО (смт Летичів, вул. Б. Хмельницького, 11) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

3.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

4. Надати дозвіл гр. Полякову Богдану Олеговичу – учаснику АТО 

(смт Летичів, вул. Лесі Українки, 1/2) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

4.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

5. Надати дозвіл гр. Пастухову Андрію Вікторовичу – учаснику АТО 

(с. Бохни, вул. Морозова, 19) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

5.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

6. Надати дозвіл гр. Камаєву Юрію Вячеславовичу – учаснику АТО 

(м. Львів, вул. Під Голоском, 20) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 



зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

6.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

7. Надати дозвіл гр. Варченко Дмитру  Михайловичу – учаснику АТО 

(смт Летичів, вул. Соборна, 57) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

7.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

8. Надати дозвіл гр. Фартушному Вадиму Славовичу – учаснику АТО 

(м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 2, корп. 45, кв. 7) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

8.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

9. Надати дозвіл гр. Лясковському Петру Васильовичу – учаснику 

АТО (смт Летичів, вул. Гончарна, 9/1) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

9.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

10. Надати дозвіл гр. Цвірі Володимиру Івановичу – учаснику АТО (с. 

Ялинівка, вул. Молодіжна, 30) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

10.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

11. Надати дозвіл гр. Кравчуку Миколі Олександровичу – учаснику 

АТО (м. Київ, вул. Електриків, 33) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

11.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

12. Надати дозвіл гр. Неточаєву  Олександру Сергійовичу – учаснику 

АТО (смт Летичів, пров. Березовий, 3) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

12.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

13. Надати дозвіл гр. Савіцькій Надії Іванівні (смт Летичів, вул. 

Савіцького Юрія, 88, кв. 24) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із зміною виду 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 



за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

13.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

14. Надати дозвіл гр. Лялюцькому Віталію Олеговичу – учаснику АТО 

(м. Київ, вул. Північна, 2 гутожиток) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

14.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

15. Надати дозвіл гр. Лойченко Володимиру Андрійовичу – учаснику 

АТО (с. Нерубайське, пров. 2-ий Ново-Нерубайський, 7) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

15.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

16. Надати дозвіл гр. Мартинюку Сергію Володимировичу – учаснику 

АТО (с. Ялинівка, вул. Молодіжна, 101) на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га 

із зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

16.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

17. Надати дозвіл гр. Ясиненко Андрію Тимофійовичу – учаснику АТО 

(с. Тхорин, вул. Миру, 17) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із зміною виду 

цільового призначення в межах категорії за основним цільовим призначенням – 

землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

17.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

18. Надати дозвіл гр. Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу – 

учаснику АТО (с. Майдан-Вербецький) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

18.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

19. Надати дозвіл гр. Гуку Миколі Вікторовичу – учаснику АТО (с. 

Старе, вул. Загатка, 65, в/ч 3070) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

19.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

20. Надати дозвіл гр. Майструку Олександру Михайловичу – учаснику 

АТО (смт Летичів, вул. Симеренка, 10) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

20.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

21. Надати дозвіл гр. Леськову Руслану Петровичу – учаснику АТО (м. 

Хмельницький, вул. Лісогринівецька, 16/1, кв. 55) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

21.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

22. Надати дозвіл гр. Харламову Вячеславу Анатолійовичу  – учаснику 

АТО (смт Летичів, вул. Гончарна, 6) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

22.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

23. Надати дозвіл гр. Стецюку Артему Олександровичу  – учаснику 

АТО (м. Волочиськ, вул. Незалежності, 5 в/ч А0312) на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0000 га із зміною виду цільового призначення в межах категорії за 

основним цільовим призначенням – землі  сільськогосподарського 

призначення; 

Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

23.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

24. Надати дозвіл гр. Прилюку Андрію Григоровичу  – учаснику АТО 

(м. Коломия, вул. Моцарта, 33) на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га із 

зміною виду цільового призначення в межах категорії за основним цільовим 

призначенням – землі  сільськогосподарського призначення; 



Місце розташування об’єкта землеустрою: із земельної ділянки загальною 

площею 48,2657 га  (кадастровий номер 6823082400:04:001:0236), розташованої 

за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

23.1 Цільове призначення земельної ділянки  до її зміни – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01); 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення 

особистого селянського господарства (01.03). 

25. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

26. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

27.  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 


