
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят восьмої сесії 

 

22.05.2019 р.                     Летичів                               №37 

   

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. 

Буцні Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами с. 

Буцні Летичівського району Хмельницької області, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 83, 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», взявши до уваги 

рекомендації комісії створеної рішенням виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради від 24.01.2019 року № 22, взявши до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,2085 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 13,2933 га (кадастровий номер 6823080400:09:010:0002) для ведення 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

1.1 Силюк Оксані Миколаївні (смт Летичів, вул. Свободи, 31/1, кв. 4); 

1.2 Гуменному Віталію Дмитровичу (смт Летичів, вул. Кармелюка, 34, кв. 

4); 

1.3 Гуменній Олені Вікторівні (смт Летичів, вул. Кармелюка, 34, кв. 4); 

1.4 Дрейко Юрію Романовичу (смт Летичів, пров. Чкалова, 8); 

1.5 Дрейко Надії Василівні (смт Летичів, пров. Чкалова, 8); 



1.6 Паціюку Олександру Юрійовичу (смт Летичів, вул. Івана Франка, 26, 

кв. 4); 

1.7 Паціюку Юрію Васильовичу (смт Летичів, вул. Володимира Великого, 

23/1); 

1.8 Паціюк Катерині Антонівні (смт Летичів, вул. Володимира Великого, 

23/1); 

1.9 Карпову Олександру Вікторовичу (смт Летичів, вул. Ст. Руданського, 

44); 

1.10 Бондарчуку Олександру Віталійовичу (смт Летичів, пров. Шкільний, 

4а, кв. 6); 

1.11 Бондарчуку Віталію Леонідовичу (смт Летичів, вул. Я. Галана, 6, кв. 

5). 

2. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,00 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 19,8217 га (кадастровий номер 6823080400:09:011:0001) для ведення 

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

Летичівського району Хмельницької області (за давністю користування): 

2.1 Моторній Оксані Володимирівні  (смт Вовковинці, вул. Комарова, 28); 

2.2 Паюк Світлані Вікторівні (с. Буцни); 

2.3 Глібко Юрію Анатолійовичу (с. Буцни); 

2.4 Раднєвич Наталії Петрівні (с. Бохни, вул. Гагаріна, 98); 

2.5 Торчук Галині Іванівні (с. Буцни); 

2.6 Липкань Марії Петрівні (с. Буцні, вул. Свободи, 16); 

2.7 Стрельбіцькому Володимиру Володимировичу (с. Буцни). 

3. Надати  гр. Бондар Олені Карпівні (с. Буцни) дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,25 га 

із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 19,8217 га (кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Буцні Летичівського району Хмельницької 

області (за давністю користування). 

4. Надати  гр. Мартиненко Майї Кіндратівні (с. Буцни) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 1,50 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 19,8217 га (кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Буцні Летичівського району Хмельницької 

області (за давністю користування). 



5. Надати  гр. Івановій Валентині Миколаївні (с. Вербка, вул. Центральна, 

25) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 1,26 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

19,8217 га (кадастровий номер 6823080400:09:011:0001) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Буцні 

Летичівського району Хмельницької області (за давністю користування). 

6. Надати  гр. Струсевич Тетяні Павлівні (с. Прилужне) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

– 1,19 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 19,8217 га (кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Буцні Летичівського району Хмельницької 

області (за давністю користування). 

7. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,39 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 19,8217 га (кадастровий номер 6823080400:09:011:0001) для ведення 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

7.1 Смаглюку Валерію Леонідовичу (смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

88, кв. 3); 

7.2 Лучковському Ігорю Романовичу (смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 

67); 

7.3 Подлесскому Сергію Валентиновичу (смт Летичів, вул. Свободи, 

17); 

7.4 Подлєскій Анісії Федорівні (смт Летичів, вул. Свободи, 17). 

8. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства з подальшою передачею у власність із земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 

19,8217 га з кадастровим номером 6823080400:09:011:0001, яка розташована за 

межами села Буцні Голенищівської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельних ділянок (земельний маси в заповнений і виділення земельних 

ділянок неможливо у зв’язку з відсутністю вільних площ в означеному масиві), 

а саме: 



8.1 Вільчинській Зінаїді Іванівні (вул. Савіцького Юрія, 33, кв. 6, смт 

Летичів, Хмельницька обл.); 

8.2 Вільчинському Ігорю Володимировичу (вул. Савіцького Юрія, 33, 

кв. 6, смт Летичів, Хмельницька обл.); 

8.3  Малакову Андрію Васильовичу (вул. Леоніда Шірпала, 11, смт 

Летичів, Хмельницька обл.); 

8.4  Малаковій Олені Федорівні (вул. Леоніда Шірпала, 11, смт Летичів, 

Хмельницька обл.); 

8.5  Череваню Василю Олексійовичу (вул. Івана Франка, 24, кв. 12, смт. 

Летичів, Хмельницька обл.); 

8.6  Бекерській Світлані Василівні (вул. Набережна, 11, смт. Летичів, 

Хмельницька обл.). 

 

9. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,1675 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 2,3350 га (кадастровий номер 6823080400:09:026:0001) для ведення 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

9.1 Непийводі Зінаїді Володимирівні (с. Буцни, вул. Свободи, 6); 

9.2 Безпалько Валерію Миколайовичу (с. Буцни, вул. Свободи, 6). 
 

10. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог   

на законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  
 

11.Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  
 

12. 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 


