
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _____ сесії 

__.05.2019 р.               Летичів                                          №  

                                       

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статями 12, 93, 

частиною 6, 7 статті 118, статями 122, 123 Земельного Кодексу України, 

пунктом 34, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 42,2626 га (кадастровий номер 

6823055100:06:005:0006),  розташованої за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо даний земельний масив 

наданий для городництва та використовуються  громадянами більше 15 років: 

1.1 Кобелькову Генадію Валер’яновичу (смт Летичів, 2-ий пров. Чехова, 1, 

кв. 1); 

1.2 Користіній Галині Олексіївні; 

1.3 Користіній Поліні Вячеславівні (смт Летичів, пров. Жовтневий, 10).  

2. Відмовити гр. Бойчуку Назарію Богдановичу (м. Вінниця, вул. 

Замостянська, 20, гуртожиток) у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства,  із земельної 

ділянки загальною площею 62,9281 га (кадастровий номер 

6823084200:11:002:0001),  розташованої за межами с. Новокостянтинів 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна 



ділянка надана  для городництва та використовуються  громадянами більше 15 

років. 

3. Відмовити гр. Мойсей Олександру Івановичу (м. Чернівці, вул. 

Небесної Сотні, 4В/ гуртожиток) в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 2,0000 із земель комунальної власності 

(01.08) для сінокосіння та випасання худоби сільськогосподарського 

призначення загальною площею 36,0000 га кадастровий номер 

6823083300:05:008:0005, для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованих за межами с. Кудинка Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, шо дана земельна ділянка частково 

надана для городництва та використовуються  громадянами більше 15 років, а 

інша частина використовується мешканцями громади для випасання худоби: 

4. Рекомендувати громадянам повторно звернутися до Летичівської 

селищної ради з відповідною заявою, додавши схему місця розташування 

бажаної земельної ділянки.  

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії 

Марчук Н.Б.). 

 

Селищний голова      І. Тисячний 


