
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят другої сесії 

 

23.07.2019 р.                                     Летичів                                             № 39 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. 

Козачки, с. Варенка та с. Анютине 

Летичівського району 

 

Відповідно до частини 1 статті 19 Конституції України, пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 83, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, з метою 

розгляду звернень громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства з подальшою 

передачею їх у власність, рішення 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, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,0209 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 2,0418 га (кадастровий номер 

6823082900:06:005:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

1.1 Ваврику Василю Васильовичу (смт Летичів, вул. Толстого, 34); 

1.2 Бондарчуку Олександру Юрійовичу (с. Рожни); 

2. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

3,1019 га (кадастровий номер 6823082900:05:026:0007) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області: 



2.1 Ніцевич Марії Степанівні (смт Летичів, вул. Зубкова Івана, 38) 

орієнтовною площею - 1,5510 га; 

2.2 Хуторянець Марії Іванівні (смт Летичів, вул. Автопарківська, 10/2) 

орієнтовною площею - 1,5509 га. 

3. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,8570 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 3,7140 га (кадастровий номер 

6823082900:05:011:0033) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

3.1 Савранській Тетяні Василівні (смт Летичів, вул. Гончарна, 7/1); 

3.2 Махлай Ользі Степанівні (смт Летичів, вул. Осліковського, 1, кв.10). 

4. Надати гр. Панасюк Аллі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 2,2965 га (кадастровий номер 

6823082900:05:026:0009) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

5. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 0,9865 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 3,9730 га (кадастровий номер 

6823082900:05:031:0004) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

5.1 Шаргун Надії Василівні (смт Летичів, вул. Гагаріна, 35); 

5.2 Шаргуну Василю Васильовичу (смт Летичів, вул. Гагаріна, 35). 

6. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею  - 1,5620 га із 

земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 4,6860 га (кадастровий номер 

6823082900:04:006:0011) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

6.1 Віхтюк Лесі Анатоліївні (смт Летичів, вул. Тропініна, 16); 

6.2 Віхтюку Ігорю Дмитровичу (смт Летичів, Тропініна,16); 

6.3 Печенюк Людмилі Степанівні (смт Летичів, вул. Осліковського,4, 

кв.11).  

7. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,9102 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею - 5,7306 га (кадастровий номер 

6823082900:06:006:0005) для ведення особистого селянського господарства 



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

Хмельницької області: 

7.1 Ярмоленко Ігор Олегович (смт Летичів, вул. Соборна, 41); 

7.2 Ярмоленко Олег Ігорович (смт Летичів, вул. Соборна, 41); 

7.3 Ярмоленко Аллі Володимирівні (смт Летичів, вул. Соборна, 41). 

8. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,5394 га із 

земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею - 3,0788 га (кадастровий номер 

6823082900:06:006:0004) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області: 

8.1 Кириченку Михайлу Лукичу (смт Летичів, вул. Пушкіна, 11/1); 

8.1 Кириченко Валентині Михайлівні (смт Летичів, вул. Пушкіна, 11/1). 

9. Надати гр. Лакею Миколі Васильовичу (с. Новокостянтинів) дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

орієнтовною площею 2,0000 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

2,2747 га (кадастровий номер 6823082900:06:004:0001) для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області. 

10. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,00 га з зміною 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.08) для сінокосіння та випасання худоби загальною 

площею 53,0553 га (кадастровий номер 6823082900:05:021:0001) для ведення 

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

Козачки Летичівського району Хмельницької області: 

10.1 Предко Юлії Романівні (с. Козачки, вул. Вишнева, 21); 

10.2 Носкову Богдану Володимировичу (с. Козачки, пров. Криничний, 7); 

10.3 Ткачук Марині Вікторівні (с. Козачки, вул. Садова, 39); 

10.4  Савіцькому Дмитру Олександровичу (с. Козачки, вул. Садова, 60/1).  

11. Надати громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 1,00 га з зміною 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.08) для сінокосіння та випасання худоби загальною 

площею 65,5060 га (кадастровий номер 6823082900:05:026:0001) для ведення 

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

Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

11.1 Рикуну Василю Дмитровичу (с. Козачки, вул. Лугова, 29); 

11.2 Ваврик Любові Василівні (смт Летичів, вул. Толстого, 34); 

11.3 Городиській Франі Антоновній (с. Майдан-Вербецький); 

11.4 Войчак Олені Василівні (с. Варенка); 

11.5 Ставнічук Руслані Миколаївні (с. Козачки, вул. Лугова, 75). 



12.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

13. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

14. 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  

 


