
                                                                                                                  ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят _____ сесії 

 

_____.2019 р.                                     Летичів                                             №  

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши  заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 30, 35, 83, 92, 116, 118, 119, 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. Надати гр. Кондратюк Савронії Броніславівні (смт Летичів, вул. 

О.Кобилянської, 7) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 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, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Ружанській Антоніні Мар’янівні (смт Летичів, вул. Ярослава 

Мудрого, 34) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 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, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Кітнік Аллі Володимирівні (смт Летичів, вул. Кармелюка, 61) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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



призначення комунальної власності загальною площею 4,092 га (кадастровий 

номер 6823055100:07:003:0012) для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на 

території Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Кудинському Олександру Леонідовичу (м. Жмеринка, пров. 

Рибалко, 10) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,60 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в с. Білецьке Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Редько Віталію Вікторовичу (с. Вербка, вул. Польова, 8) – 

учаснику УТО дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

6. Надати гр. Стрельбицькому Анатолію Анатолійовичу (смт Летичів, вул. 

Набережна, 23, кв. 2) – учаснику УТО дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

7. Надати гр. Чукаруку Олександру Віталійовичу (с. Вербка) – учаснику 

УТО дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,2500 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Колібабі Ганні Филимонівні (с. Новокостянтинів) дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,46 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по вул. Польова с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



9. Надати гр. Кошелюк Людмилі Броніславівні (смт Летичів, вул. Якова 

Галана, 14а) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 0,23 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Героїв Небесної Сотні с. Бохни 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

10. Надати гр. Слободян Лідії Іванівні (с. Ялинівка) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 0,18 га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Загребельна с. Ялинівка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

11. Надати гр. Корбійчук Галині Дмитрівні (с. Грушківці) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 0,12 га для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Печенюка с. 

Грушківці Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

12. Відмовити гр. Кобель Любов Іванівні (смт Летичів, вул. Кармалюка, 30 

кв.3) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, у 

зв’язку з тим, що згідно Протоколу №1 комісії, створеною рішенням сесії  

Летичівської селищної ради від 28.10.2016 року № 4 визначено, що земельні 

ділянки в «районі сільгоспхімії» надаються у власність громадянам, які 

користувались  ними протягом 15 років. 

13.   Відмовити гр. Коломійцю Андрію Павловичу (смт Летичів, вул. Романа 

Шухевича, 63) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) для індивідуального садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, у 

зв’язку з тим, що згідно Протоколу №1 комісії, створеною рішенням сесії  

Летичівської селищної ради від 28.10.2016 року № 4 визначено, що земельні 

ділянки в «районі сільгоспхімії» надаються у власність громадянам, які 

користувались  ними протягом 15 років. 

14. Відмовити гр. Микуш Тамарі Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Автопарківська, 9, кв.1) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою зі 

зміною цільового призначення земельної ділянки площею 0,1912 га 

(кадастровий номер 6823055100:00:012:0047) з земель житлової та громадської 



забудови в землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8-а. 

15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

16. 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 


