
                                                      

                                                       

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят  шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                     Летичів                                             № 20  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши  заяви громадян та учасників бойових дій (АТО) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, керуючись Конституцією України, ст. 12, 35, 83, 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», та рішення сімдесят четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) від 30.08.2019 р. № 26 «Про резервування земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в Летичівській ОТГ з 

метою наступного відведення учасникам бойових дій та членам сімей загиблих 

учасників бойових дій», до уваги рекомендації комісії, створеної рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 22 та 

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. Качанюк Марії Володимирівні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

2. Надати  гр. Тойтер Олені Олександрівні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

3. Надати  гр. Тойтеру Андрію Сергійовичу 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 Летичівського району Хмельницької області; 

4. Надати  гр. Драниці Людмилі Анатоліївні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

5. Надати  гр. Кедисю Миколі Михайловичу 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 0,6856 га (кадастровий номер 

6823084600:05:009:0026)  для індивідуального  садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

6. Надати  гр. Драниці Івану Васильовичу 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 Летичівського району Хмельницької області; 

7. Надати  гр. Розворі Надії Миколаївні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

8. Надати  гр. Крохмальній Наталії Іванівні 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 Летичівського району Хмельницької області; 



9. Надати  гр. Камаєвій Світлані Семенівні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

10. Надати  гр. Дмітрієву Миколі Леонідовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 

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 Летичівського району Хмельницької області; 

11. Надати  гр. Таранюк Альоні Ігорівні 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 0,6856 га (кадастровий номер 

6823084600:05:009:0016)  для індивідуального  садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

12. Надати  гр. Скрипнику Володимиру Олексійовичу 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 Летичівського району Хмельницької області; 

13. Надати  гр. Кедись Сніжані Сергіївні 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 0,6856 га (кадастровий номер 

6823084600:05:009:0016)  для індивідуального  садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

14. Надати  гр. Надобко Юлії Петрівні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

15. Надати  гр. Таранюку Володимиру Павловичу 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 0,6856 га (кадастровий номер 



6823084600:05:009:0016)  для індивідуального  садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

16. Надати  гр. Чмих Вірі Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 

га  для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Сахни 

Летичівського району Хмельницької області. 

17. Надати  гр. Козачинській Юлії Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1200 га із земель резервного фонду (17.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 2,3291 га (кадастровий 

номер 6823084600:05:016:0025)  для індивідуального  садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами с. Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

18. Надати гр. Майструку Олександру Михайловичу – учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 2,0000 га з зміною цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

фермерського господарства (01.02) загальною площею 2,0000 га (кадастровий 

номер 6823083300:05:005:0009) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Кудинка Летичівського району 

Хмельницької області. 

19. Надати  гр. Первачук Ларисі Миколаївні 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 Летичівського району Хмельницької області; 

20. Надати  гр. Скринник Клавдії Тимофіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4300 

га  для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Центральна с. 

Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

21. Надати  гр. Заєць Ользі Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0365 

га  кадастровий номер 6823055100:00:042:_____ для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в смт Летичів Летичівський район Хмельницька 

область. 

22. Надати гр. Саврацькому Юрію Васильовичу – учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

комунальної власності загальною площею 13,8294 га (кадастровий номер 



6823086200:04:012:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

23. Надати гр. Білецькому Андрію Володимировичу – учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

призначення комунальної власності загальною площею 13,8294 га (кадастровий 

номер 6823086200:04:012:0001) для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Юрченки Летичівського 

району Хмельницької області. 

24. Надати гр. Мельнику Сергію Вікторовичу – учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

комунальної власності загальною площею 13,8294 га (кадастровий номер 

6823086200:04:012:0001) для ведення особистого селянського господарства 

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

Хмельницької області. 

25. Надати  гр. Мазурчаку Валерію Павловичу 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 0,7016 га (кадастровий номер 

6823084600:05:005:0035)  для індивідуального  садівництва, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області; 

26. Надати  гр. Глуховському Івану Йосиповичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1000 га  для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Зарічна с. 

Горбасів Летичівського району Хмельницької області. 

27. Надати  гр. Стецюк Ганні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 

га  для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Лісова смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області. 

28. Надати  гр. Гринькову Віктору Валентиновичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1008 га  для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована в смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області. 

29.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

30. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 



31. 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 

 

 


