
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

_________ сесії 

 

___.02.2019 р.                                     Летичів                                             № ___ 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши  клопотання КГП «Злагода», заяви громадян про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  

колективні звернення мешканців с. Суслівці, с. Попівці, с. Новокостянтинів, с. 

Кудинка, с. Рожни, с. Грушківці, с. Ялинівка, с. Юрченки, с. Білецьке щодо 

забезпечення територіальних громад земельними ділянками для випасання 

худоби, керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 30, 35, 83, 92, 116, 118, 

121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

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

Україні», врахувавши наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

20.12.2018 року № 22-9861-СГ, 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. Суслівці, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (46,5252 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 6,0000 га,    6823084200:07:005:0001 

ділянка №2 – 4,0608 га,    6823084200:06:018:0030 

ділянка №3 – 8,7806 га,    6823084200:06:013:0010 

ділянка №4 – 1,7672 га,    6823084200:06:013:0011 

ділянка №5 – 3,4385 га,     6823084200:06:013:0012 

ділянка №6 – 6,9336 га,     6823084200:06:013:0014 

ділянка №7 – 15,5445 га,   6823084200:06:013:0013 

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. Попівці, Летичівської селищної ради, 



Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (13,0856 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 13,0856га, 6823084200:09:003:0020 

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. Новокостянтинів, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (25,3276 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 17,9986 га, 6823084200:11:006:0001 

ділянка №2 – 2,0233 га,   6823084200:11:006:0002 

ділянка №3 – 0,6529 га,   6823084200:11:008:0073 

ділянка №4 – 1,0053 га,   6823084200:11:007:0001 

ділянка №5 – 3,6475 га,   6823084200:11:007:0002 

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. Кудинка, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (11,8796 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 7,4866 га,   6823083300:05:010:0007 

ділянка №2 – 4,3930  га,  6823083300:05:018:0002 

5. 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. Рожни, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (19,6479 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 6,6378 га,   6823083300:04:004:0002 

ділянка №2 – 2,6577 га,   6823083300:04:004:0004 

ділянка №3 – 3,9541 га,   6823083300:04:004:0005 

ділянка №4 – 6,3983 га,   6823083300:04:004:0006 

6. 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. Грушківці, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (73,0261 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 17,4195 га,   6823082400:03:039:0006 

ділянка №2 – 14,7929 га,   6823082400:03:002:0010 

ділянка №3 – 18,6891 га,   6823082400:03:023:0001 



ділянка №4 – 22,1246 га,   6823082400:03:034:0012 

7. 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. Ялинівка, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (34,8484 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 10,7089 га,   6823087000:08:004:0005 

ділянка №2 – 8,2360   га,   6823087000:08:008:0002 

ділянка №3 – 12,3234 га,   6823087000:08:008:0003 

ділянка №4 – 3,5801   га,   6823087000:08:008:0004 

8. 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. Юрченки, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (14,2840 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 6,6432  га,   6823086200:04:002:0001 

ділянка №2 – 7,6408  га,   6823086200:04:001:0001 

9. 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. Білецьке, Летичівської селищної ради, 

Летичівського району, Хмельницької області загальною площею (16,9006 га), в 

тому числі: 

ділянка №1 – 16,9006 га,   6823083700:04:001:0001 

10. Надати дозвіл КГП «Злагода» (смт  Летичів, вул. Комарова, 2А, код 

за ЄДРПОУ 32231431) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,2000 га по вул. Набережній                  

с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області зі зміною цільового 

призначення з земель житлової та громадської забудови на землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, код КВЦПЗ 11.04 - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води), з подальшою передачею  у постійне 

користування.  

11. Надати гр. Швабу Олександру Володимировичу (смт Летичів, вул. 

Савіцького, 60/1,) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,50 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 



призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, с. Подільське, з подальшою передачею  у приватну власність. 

12. Перенести розгляд заяви гр. Глуховському Руслану Івановичу (с. 

Подільське, вул. Набережна,2/1) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,7400 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. Горбасів, вул. 

Набережна, 2/1 до моменту приведення у відповідність фактичної адреси 

земельної ділянки до  вимог генерального плану с. Горбасів. 

13. Виготовлено проекти землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

14. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

15. 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 


