
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

 

23.04.2019 р.                 Летичів                                      №  

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Чаплянської сільської 

ради 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Чаплянської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області, керуючись Конституцією України, ст. 12, 20, 83, 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», рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 

24.01.2019 року № 21, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 1,5000 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею  9,7579 га (кадастровий номер 

6823086200:04:006:0009) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області: 

1.1  Слободянюку Руслану Сергійовичу (смт Летичів, вул. 

Автопарківська, 1, кв. 2); 

1.2 Семенюк Валентині Михайлівні (с. Юрченки); 

1.3 Добранській Діані Юріївні (с. Адамівка, вул. Лугова, 4), як такій, що 

постійно проживає на території Летичівського району; 

1.4 Ординату Сергію Вікторовичу (с. Юрченки, вул. Бережана, 38). 

2. Надати дозвіл гр. Терновському Євгенію Вікторовичу (смт Летичів, 

вул. Автопарківська, 17) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0000 га  із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею  5,0208 га (кадастровий номер 6823086200:03:008:0012) для ведення 



особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Чапля 

Летичівського району Хмельницької області. 

3. Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 1,0000 га  із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 8,6136 га (кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області: 

- Бойчуку Назарію Богдановичу (м. Вінниця, вул. Замостянська, 20) 

- Похилі Діні Олександрівні в особі матері Похили Людмили 

Миколаївни (с. Юрченки Летичівського району Хмельницької 

області); 

- Похилі Людмилі Миколаївні (с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області); 

- Похилі Інні Миколаївні (с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області); 

- Патик Ганні Володимирівні (вул. Лісова, 7, с. Юрченки Летичівського 

району Хмельницької області); 

- Гриськову Андрію Геннадійовичу (вул. І.Дубаса, 5, с. Юрченки 

Летичівського району Хмельницької області); 

- Шиндеруку Володимиру Миколайовичу (вул. Бережана, 20, 

Летичівського району, Хмельницької області); 

- Дядюку Олександру Володимировичу (вул. Лісова, 7, Летичівського 

району Хмельницької області); 

- Похилі Алісі Олексіївні (с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області). 

4.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

6.  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 


