
                                                                   ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  __________ сесії 

 

__.07.2019 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», рішення сесії 

Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р. № 23 «Про затвердження 

регуляторного акта «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради»,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати громадянам  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: 

1.1  Білецькому Руслану Івановичу (смт Летичів,вул. Чорновола, 16); 

1.2  Бугаю Анатолію Івановичу (смт Летичів, вул. Тімірязєва, 4); 

1.3  Швецю Анатолію Васильовичу (м. Кам’янець-Подільський, пров. 

Грушевського, 36); 

1.4  Псарьову Руслану Володимировичу (с. Вербка); 

1.5  Полуденному Сергію Валерійовичу (смт Летичів, вул. Соборна,3, 

кв.14); 

1.6  Луговому Івану Олександровичу (с. Русанівці). 



2. Надати гр. Псарьову Руслану Володимировичу – учаснику АТО (с. 

Вербка) – учаснику АТО дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га з зміною 

цільового призначення 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. 

3. Надати гр. Нестеренку Віктору Миколайовичу – учаснику АТО (с. 

Білецьке, вул. Трудова,11) – учаснику АТО дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 

га з зміною цільового призначення 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. 

4. Надати гр. Василишину Руслану Степановичу (с. Гречинці) дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,1769 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована в с. Гречинці Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність (за давністю користування). 

5. Надати гр. Войчаку Олександру Вікторовичу (м. Хмельницький, 

вул. Вінницька, 8/1, гуртожиток) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9000 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,5747 га (кадастровий номер 6823082900:06:010:0009) для ведення 

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

Варенка Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

6. Надати гр. Тимофієвій Ніні Іванівні (с. Варенка) дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,5000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 2,455 га (кадастровий номер 

6823082900:06:011:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



7. Надати громадянам  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: 

7.1 Сосновському Олександру Михайловичу (смт Летичів, вул. Олега 

Ольжича, 14) – учаснику АТО. 

8. Надати гр. Андрощуку Олександру Віталійовичу (с. Кудинка) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 0,2800 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по вул. Набережна с. Кудинка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

9. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 15,1667 га (кадастровий номер 

6823087000:07:009:0016) для ведення особистого селянського господарства 

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

області, з подальшою передачею у приватну власність: 

9.1 Чучвері Віктору Миколайовичу (смт Летичів, вул. Пушкіна, 1/1); 

9.2 Сосновському Олександру Михайловичу (смт Летичів, вул. Олега 

Ольжича, 14) – учаснику АТО. 

10. Надати гр. Лопареву Дмитру Олександровичу (м. Хмельницький, вул. 

Зарічанська, 14/2, кв. 80) - учаснику АТО дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною 

площею 2,0000 га з зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 17,8083 га 

(кадастровий номер 6823085000:04:002:0002) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області. 

11. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,00 га з зміною 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 14,2873 га (кадастровий номер 

6823085400:05:017:0011) для ведення особистого селянського господарства 



(01.03), розташованої за межами с. Російська Буда Летичівського району 

Хмельницької області: 

11.1 Нестеренку Віктору Миколайовичу (с. Білецьке, вул. Трудова, 11) – 

учаснику АТО; 

11.2 Швецю Анатолію Васильовичу (м. Кам’янець-Подільський, пр. 

Грушевського, 36) – учаснику АТО; 

11.3 Дудченку Володимиру Володимировичу (м. Хмельницький, вул. 

Чорновола, 192А, в/ч А 0661) – учаснику АТО; 

11.4 Нечаюку Ігорю Євгенійовичу (м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1, кв. 

109, ); 

11.5 Івахнову Михайлу Сергійовичу (смт Летичів, вул. Якова 

Гальчевського, 7). 

12. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,40 га із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 16,5074 га (кадастровий номер 6823087000:09:002:0001) для ведення 

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

Москалівка Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність: 

12.1 Моторній Віліні Іванівні (с. Вербка); 

12.2 Непийводі Марії Андрієвні (с. Бохни); 

12.3 Чучвері Інні Василівні (смт Летичів, вул. Пушкіна, 1/1). 

13. Надати дозвіл громадянину Мацькову Леоніду Васильовичу ( м. 

Хмельницький, вул. Купріна, 59, кв. 13) на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,6500 га 

з зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 5,2888 га (кадастровий номер 

6823085000:04:034:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

області. 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

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 


