
          ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

Летичів   

26.09.2019 р.                                                                                       №  

 

Про надання погоджень на розробку 

документації із землеустрою для 

відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського 

господарства з подальшою передачею у 

власність 

 

Відповідно до пункту 34 частин 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 12, 127, 134 Земельного кодексу України, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р, 

розглянувши заяви громадян про надання погоджень на розробку 

документацій із землеустрою для відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства Головним управлінням 

Держгеокадастру у Хмельницькій області, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити гр. Ляшковій Олені Юріївні надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована 

за межами с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області. 

2. Погодити громадянам надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 

га (кадастровий номер 6823084600:__:___:____) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення державної власності, яка розташована за межами с. Подільське 

Летичівського району Хмельницької області. 

2.1  Редколісу Ростиславу Пилиповичу; 

2.2 Редколіс Мар’яні Пилипівні; 

3. Погодити громадянам надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,8000 

га (кадастровий номер 6823080400:09:037:____) для ведення особистого 



селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення державної власності, яка розташована за межами с. Прилужне 

Летичівського району Хмельницької області. 

3.1 Раднєвич Ользі Володимирівні; 

3.2 Свідер Олені Володимирівні; 

3.3 Раднєвичу Володимиру Петровичу; 

3.4 Тимчишину Дмитру Сергійовичу; 

3.5 Мельник Марії Анатоліївні; 

3.6 Тимчишину Сергію Тихоновичу; 

4. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

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

 

Селищний голова    Ігор ТИСЯЧНИЙ 


