
      ПРОЕКТ 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії  

26.09.2019 р.                                        Летичів                                               №  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із  

зміною виду цільового призначення  

 

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із зміною виду цільового призначення, керуючись ст.ст. 

12, 20, 79-1, 125, 126, 186, 1861 Земельного кодексу України, ст. 6, ст. 14, ст. 

31 Закону України  «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 1,5049 га, кадастровий номер 

6823087000:10:003:0003, яка розташована за межами с. Розсохувата 

Летичівського району Хмельницької області. 

1.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,5049 га, 

кадастровий номер 6823087000:10:003:0003 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

1.2 Передати в приватну власність гр. Колібабі Віталію Олександровичу 

земельну ділянку, площею 1,5049 га, кадастровий номер 

6823087000:10:003:0003, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Розсохувата Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 1,6162 га, кадастровий номер 



6823087000:10:003:0006, яка розташована за межами с. Розсохувата 

Летичівського району Хмельницької області. 

2.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,6162 га, 

кадастровий номер 6823087000:10:003:0006 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

2.2 Передати в приватну власність гр. Колібабі Андрію Віталійовичу 

земельну ділянку, площею 1,6162 га, кадастровий номер 

6823087000:10:003:0006, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Розсохувата Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 1,8872 га, кадастровий номер 

6823087000:10:003:0008, яка розташована за межами с. Розсохувата 

Летичівського району Хмельницької області. 

3.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,8872 га, 

кадастровий номер 6823087000:10:003:0008 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

3.2 Передати в приватну власність гр. Колібабі Людмилі Вікторівні 

земельну ділянку, площею 1,8872 га, кадастровий номер 

6823087000:10:003:0008, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Розсохувата Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 1,8888 га, кадастровий номер 

6823087000:09:006:0014, яка розташована за межами с. Москалівка 

Летичівського району Хмельницької області. 

4.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,8888 га, 

кадастровий номер 6823087000:09:006:0014 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

4.2 Передати в приватну власність гр. Шведун Ірині Вікторівні земельну 

ділянку, площею 1,8888 га, кадастровий номер 6823087000:09:006:0014, 

(01.03) для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Москалівка Летичівського району Хмельницької області. 

 

 5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 



цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 1,9680 га, кадастровий номер 

6823082000:06:010:0019, яка розташована за межами с. Гречинці 

Летичівського району Хмельницької області. 

5.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,9680 га, 

кадастровий номер 6823082000:06:010:0019 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

5.2 Передати в приватну власність гр. Самолюк Людмилі Володимирівні 

земельну ділянку, площею 1,9680 га, кадастровий номер 

6823082000:06:010:0019, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Гречинці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення з «землі запасу (16.00)» на « для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)», площею 0,3716 га, кадастровий номер 

6823055100:04:001:0012, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

6.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 0,3716 га, 

кадастровий номер 6823055100:04:001:0012 з «землі запасу (16.00)» на « для 

ведення особистого селянського господарства (01.03)». 

6.2 Передати в приватну власність гр. Липко Оксані Семенівні земельну 

ділянку, площею 0,3716 га, кадастровий номер 6823055100:04:001:0012, 

(01.03) для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «для фермерського господарства (01.02)» 

після зміни « для ведення особистого селянського господарства (01.03)», 

площею 1,6398 га, кадастровий номер 6823083300:05:005:0017, яка 

розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області. 

7.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,6398 га, 

кадастровий номер 6823083300:05:005:0017 із земель «для фермерського 

господарства (01.02)» на « для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)». 

7.2 Передати в приватну власність гр. Фурману Олександру Григоровичу 

земельну ділянку, площею 1,6398 га, кадастровий номер 

6823083300:05:005:0017, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 



яка розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «для фермерського господарства (01.02)» 

після зміни « для ведення особистого селянського господарства (01.03)», 

площею 1,6398 га, кадастровий номер 6823083300:05:005:0016, яка 

розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області. 

8.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,6398 га, 

кадастровий номер 6823083300:05:005:0016 із земель «для фермерського 

господарства (01.02)» на « для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)». 

8.2 Передати в приватну власність гр. Кордонець Людмилі Анатоліївні 

земельну ділянку, площею 1,6398 га, кадастровий номер 

6823083300:05:005:0016, (01.03) для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «для фермерського господарства (01.02)» 

після зміни « для ведення особистого селянського господарства (01.03)», 

площею 1,6398 га, кадастровий номер 6823083300:05:005:0015, яка 

розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області. 

9.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,6398 га, 

кадастровий номер 6823083300:05:005:0015 із земель «для фермерського 

господарства (01.02)» на « для ведення особистого селянського господарства 

(01.03)». 

9.2 Передати в приватну власність гр. Юхимчук Ганні Іванівні земельну 

ділянку, площею 1,6398 га, кадастровий номер 6823083300:05:005:0015, 

(01.03) для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Кудинка Летичівського району Хмельницької області. 

 

10. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

11. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення  до відділу 

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

12. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 



13. Виконання даного 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.). 

                 Селищний голова                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 


