
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  другої сесії 

 

23.07.2019 р.                 Летичів                                      № 36 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. 

Суслівці Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

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

Суслівці Летичівського району Хмельницької області, керуючись 

Конституцією України, ст. 12,  83, 116, 118, 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 у власність із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

2,8997 га (кадастровий номер 6823084200:06:016:0032) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

1.1 Гущаку Василю Миколайовичу  (смт Летичів, вул. Володимира 

Великого, 82)  орієнтовною площею - 1,4499 га; 

1.2 Кушнір Марині Валеріївні (смт Летичів, вул. Глібова, 12)  орієнтовною 

площею - 1,4498 га; 

2 Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею - 1,6642 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 14,9778 га (кадастровий номер 



6823084200:07:003:0014) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, а саме: 

2.1 Дрейко Галині Василівні (смт Летичів, вул. Героїв Небесної Сотні, 1/1);  

2.2 Мальновій Ользі Василівні (с. Копитинці); 

2.3 Новосад Наталії Анатоліївні (с. Копитинці); 

2.4 Киричук Людмилі Олександрівні (с. Суслівці, вул. Набережна, 17); 

2.5 Брищук Людмилі Анатоліївні  (смт Летичів, вул. Ламана, 15); 

2.6 Макоцею Андрію Онуфрійовичу (с. Суслівці); 

2.7 Іщук Аллі Іванівні (с. Суслівці); 

2.8 Малюті Миколі Миколайовичу (с. Суслівці, вул. Загребельна, 32); 

2.9 Величку Миколі Миколайовичу (смт Летичів, вул. Чорновола,19, кв.8).  

 

3. Відмовити гр. Дрейку Миколі Романовичу (смт Летичів, вул. Небесної 

Сотні, 1/1) в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

орієнтовною площею 2,0000 із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності із земель резервного фонду (17.00) загальною площею 

14,9778 га (кадастровий номер 6823084200:07:006:0014) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що право  

передачі земельних ділянок безоплатно у власність у межах норм, визначених 

Земельним Кодексом громадянином використано. 

 

     4. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею - 1,8264 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 10,9584 га (кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області, а саме: 

4.1 Одріховській Валентині Василівні (с. Грушківці, вул. Печенюка, 60); 

4.2 Вальчук Тетяні Леонідівні  (смт Летичів, пров. Миру, 2); 

4.3 Шрубковській Світлані Миколаївні (с. Суслівці, вул. Шірпала Леоніда, 

10); 

4.4 Яцюк Мирославі Андріївні (с. Суслівці); 

4.5 Яцюк Євгенії Петрівні (с. Суслівці); 

4.6 Гаврилянчику Вадиму Вікторовичу (с. Попівці). 



5. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

7. 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  

 


