
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _______ сесії 

Летичів   

__.04.2019 р.                                                                              № __ 

 
Про резервування земельних 

ділянок в Летичівській ОТГ для 

наступного відведення учасникам 

бойових дій, членам сімей загиблих 

учасників бойових дій, воїнам-

інтернаціоналістам та громадянам, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 та 2 

категорії 
 

Відповідно до пункту 34 частин 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018 року № 60-р, з метою реалізації першочергового права на отримання 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Зарезервувати земельну ділянку площею 16,743 га (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної 

власності (кадастровий номер – 6823085000:04:004:0002), яка розташована за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області, з наступною 

передачею у власність учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих 

учасників бойових дій для ведення особистого селянського господарства. 

2. Зарезервувати земельну ділянку площею 5,2888 га (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної 

власності (кадастровий номер – 6823085000:04:034:0002), яка розташована за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області, з наступною 

передачею у власність учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих 

учасників бойових дій для ведення особистого селянського господарства. 



3. Зарезервувати земельну ділянку площею 3,2764 га (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної 

власності (кадастровий номер – 6823085000:04:035:0009), яка розташована за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області, з наступною 

передачею у власність учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих 

учасників бойових дій для ведення особистого селянського господарства. 

4. Зарезервувати земельну ділянку площею 44,4659 га (01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель комунальної 

власності (кадастровий номер – 6823085000:04:006:0002), яка розташована за 

межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької області, з наступною 

передачею у власність воїнам-інтернаціоналістам та громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії для ведення 

особистого селянського господарства. 

5. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу виконавчого комітету Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. Контроль за виконанням цього 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 

 
 


