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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят __________ сесії  

.10.2019 р.                                     Летичів                                               №  

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам  

 

Розглянувши заяви громадян та розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, керуючись ст. ст. 12, 35, 79-1, 81, 118, 121, 

122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А  

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства та для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення та передати земельні ділянки у 

власність громадянам (додаток 1). 

2. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни 

в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. 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 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення   сесії селищної      

ради від .10.2019 р. №  

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із земель комунальної власності та передаються земельні ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦПЗ 

Підстава 

1 Малаков Євгеній 

Євгенійович 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Малаківщина, 

6823085400:02:001:0008 

1,0200 01.03 Рішення 

шістдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 22.05.2019р. 

№ 30 

2 Ватаманюк 

Людмила 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

Летичівська селищна 

рада 

6823055100:07:001:0114 

0,1200 01.05 Рішення 

сімдесят першої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 21.06.2019р. 

№ 29 

3 Кудинський 

Олександр 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Білецьке 

6823083700:02:001:0073 

0,5000 01.03 Рішення 

шістдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 23.04.2019р. 

№ 45 

4 Майстришин 

Костянтин 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Горбасів, вул. 

Набережна  

6823081600:01:002:0242 

0,1730 01.03 Рішення 

шістдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 22.05.2019 р. 

№ 30 

 


