
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят другої сесії 

 

23.07.2019 р.               Летичів                                 № 35 

   

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», рішенням шістдесят восьмої 

сесії Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 Про затвердження 

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

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради,  взявши до уваги рекомендації комісії, створеної рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 22, 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

6,0138 га (кадастровий номер 6823080400:09:042:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 

1.1 Дядюк Лідії Арсентіївні  (смт Летичів, вул. Осліковського, 1, кв. 14) 

орієнтовною площею – 1,2028 га; 

1.2 Дядюку Миколі Тодосійовичу (смт Летичів, вул. Осліковського, 1, кв. 

14)  орієнтовною площею – 1,2028 га; 



1.3 Пікуленко Іванні Миколаївні (смт Летичів, вул. Печенюка, 21)  

орієнтовною площею – 1,2028 га; 

1.4 Ваврик Наталії Миколаївні (смт Летичів, вул. Толстого, 34)  

орієнтовною площею – 1,2028 га; 

1.5 Бондарчук Діани Юріївни (смт Летичів, вул. Автопарківська, 23) 

орієнтовною площею – 1,2026 га. 
 

2. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,7953 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 10,7718 га (кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

області: 

2.1 Нікітчук Марії Гнатівні  (с. Голенищево)  ; 

2.2 Гайновському Василю Миколайовичу (с. Голенищево)  ; 

2.3 Загамулі Євдокії Кузьмівні (с. Голенищево)  ; 

2.4 Безпалько Олегу Володимировичу (смт Летичів, пров. Чехова, 10)  ; 

2.5 Безпалько Юрію Володимировичу (смт Летичів, вул. Толстого, 27); 

2.6 Загамулі Віктору Омеляновичу (м. Хмельницький, вул. ). 
 

3. Відмовити  громадянам у наданні  дозволу 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 10,7718 га (кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Буцні 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: 

3.1 Боярчуку Петру Сергійовичу (м. Київ, пр. Маяковського, 2В, кв. 8); 

3.2 Нікітчук Тетяні Василівні (м. Київ,  пр. Маяковського, 4, кв. 14); 

3.3 Боярчук Наталії Василівні (м. Київ,  пр. Маяковського, 4, кв. 14); 

3.4 Нікітчуку Василю Івановичу (м. Київ,  пр. Маяковського, 4, кв. 14). 
 

4. Надати  гр. Мельнику Віктору Івановичу (с. Буцни, вул. Присяжнюка 

Руслана, 14) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6385 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

0,6385 га (кадастровий номер 6823080400:09:030:0001) для ведення особистого 



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

Летичівського району Хмельницької області. 
 

5. Надати  гр. Куніцькому Володимиру Володимировичу (с. Буцни, пров. 

Береговий, 19) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею – 1,56 га із земель резервного фонду 

(17.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 3,1142 га (кадастровий номер 6823080400:09:022:0007) для ведення 

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

Летичівського району Хмельницької області. 
 

6. Надати  громадянам  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,0068 га із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 8,0544 га (кадастровий номер 

6823080400:09:040:0002) для ведення особистого селянського господарства 

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

області: 

6.1 Карачун Діані В’ячеславівні  (смт Летичів, вул. Осліковського, 1, кв. 

14); 

6.2 Леськову Роману Володимировичу (смт Летичів, вул. Б. 

Хмельницького, 4) ; 

6.3 Сачок Валерію Юрійовичу (смт Летичів, пров. Чкалова, 8)  ; 

6.4 Сачок Альоні Юріївні (смт Летичів, пров. Чкалова, 8)  ; 

6.5 Тьопті Володимира Івановича (с. Голенищево) ; 

6.6 Торчуку Григорію Олександровичу (с. Буцні, вул. Польова, 8) ; 

6.7 Торчук Олені Станіславівні (с. Буцні, вул. Жовтнева, 2) ; 

6.8 Торчук Діані Григорівні (с. Буцні, вул. Свободи,7).  
 

7. Перенести надання  гр. Куніцькому Олегу Володимировичу (м. Одеса, 

вул. Мановського, 10) дозволу 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 3,3819 га (кадастровий номер 

6823080400:09:022:0008) для ведення особистого селянського господарства 

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

області. 
 

8. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

5,2067 га (кадастровий номер 6823080400:09:006:0033) для ведення особистого 



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

Летичівського району Хмельницької області: 

8.1 Синявській Анастасії Олегівні (м. Вінниця, вул. 40 р. Перемоги, 

60)  орієнтовною площею – 1,7356 га; 

8.2 Пограбській Оксані Михайлівні (смт Летичів, пров. Ламаний, 9)  

орієнтовною площею – 1,7356 га; 

8.3 Синявській Альоні Володимирівні (смт Летичів, вул. Савіцького 

Юрія, 27, кв. 8)  орієнтовною площею – 1,7355 га; 

 

         9. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог     

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  
 

10.Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  
 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук О.О). 

 

 

Секретар селищної ради                          О. Попова  

 


