
                                                                              ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  ________сесії 

 

__.08.2019 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», рішенням 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  гр. Іванову Євгену Володимировичу(смт Летичів, пров. 

Коцюбинського, 48)  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель резерву (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

0,6994 га (кадастровий номер 6823084600:05:016:0024)  для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Рудня на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

2. Надати  гр. Шведун Тетяні Юріївні (смт Летичів, вул. Небесної 

Сотні, 1/1 кв. 3) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  



садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

3. Надати  гр. Шведун Ірині Вікторівні (смт Летичів, вул. Небесної 

Сотні, 1/1 кв. 3) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

4. Надати  гр. Малініну Валерію Вікторовичу (смт Летичів, вул. І. 

Франка, 26 кв.12) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель резерву (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

0,6994 га (кадастровий номер 6823084600:05:016:0024)  для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Рудня на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

5. Надати  гр. Юхимчук Марині Миколаївні (смт Летичів, вул. 

Рильського, буд.61) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт.Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

6. Надати  гр. Косулі Раїсі Петрівні (смт Летичів, вул. Осліковського, 

буд. 1 кв.7) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

7. Надати  гр. Сербіній Раїсі Павлівні (смт Летичів, вул. Бурачека, 1) 

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 9.4095 га (кадастровий 

номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області; 

8. Надати  гр. Сербіну Сергію Васильовичу (смт Летичів, вул. 

Бурачека, 1) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

9. Надати  гр. Кедись Аллі Віталіівні (смт Летичів, вул. Бурачека, 2) 

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 9.4095 га (кадастровий 

номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області; 

10. Надати  гр. Кедисю Михайлу Васильовичу (смт Летичів, вул. 

Бурачека, 2) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

11. Надати  гр. Бойку Богдану Вікторовичу (смт Летичів, вул. 

Володимира Великого, 15/1) 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 9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт. Летичів на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області; 

12. Надати  гр. Бойку Людмилі Андріївні (смт Летичів, вул. 

Володимира Великого, 15/1) 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 9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами смт. Летичів на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області; 

13. Надати  гр. Матлаєвій  Ірині Дмитрівні (смт Летичів, вул. Якова 

Гальчевського, 1/1) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами смт. Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 



14. Надати  гр. Матлаєву Анатолію Вікторовичу (смт Летичів, вул. 

Якова Гальчевського, 1/1) 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 9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами Летичів на території Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області; 

15. Надати  гр. Сторожук Аллі Павлівні (смт Летичів, вул. 

Сагайдачного, 6) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

16. Надати  гр. Охріменко Ользі Анатоліївні (смт Летичів, Тропініна, 

73) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області; 

17. Надати  гр. Гзоїму Анатолію Григоровичу (смт Летичів, Тропініна, 

73) 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 

9.4095 га (кадастровий номер 6823055100:09:006:0005) для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами Летичів на території Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

18. Надати  гр. Ситніку Василю Павловичу (смт Летичів, Тропініна, 73) 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,001 га для будівництва індивідуальних гаражів, 

категорія земель землі житлової та громадської забудови, яка розташована за 

межами Летичів на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області. 

19. Відмовити  гр. Іванову Євгену Володимировичу(смт Летичів, пров. 

Коцюбинського, 48)  в наданні дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га із земель резерву 

(17.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 2,3291 га (кадастровий номер 6823084600:05:016:0024)  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови,  яка розташована за межами с. Рудня на території Летичівської 



селищної ради Летичівського району Хмельницької області в зв’язку з тим, що 

рішеннями Руднянської сільської ради  від 12.11.1996р., № 33, 30.08.1993 р. 

земельні ділянки у даному  масиві передано в приватну власність громадянам 

20. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

21. Виконання даного рішення покласти на начальника  земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

22. 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  


