
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

 

29.04.2021 р.                                     Летичів                                                № 28 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для індивідуального  

садівництва громадянам 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 19, 22, 33, 35, 40, 83, 116, 118, 119, 121, 122, Земельного 

кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 

КМУ від 19.08.2015 р. №898-р., ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації», рішенням шістдесят восьмої 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»», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Надати гр. Мачковському Ігорю Валерійовичу - учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею - 0,1200 га для індивідуального садівництва (01.05), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Левчук Світлані Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0054) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

. 



3. Надати гр. Крещенко Євгенії Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0058) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Шульган Сніжані Вікторівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0069) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

5. Надати гр. Тимчику Анатолію Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0055) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

6. Надати гр. Макеєнко Надії Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0066) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

7. Надати гр. Іванову Ростиславу Аркадійовичу - учаснику АТО 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 0,1656 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0034)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Левкович Антоніні Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0098) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



9. Надати гр. Зюзюк Альоні Анатоліївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0083) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

10. Надати гр. Миськову Сергію Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0088) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

11. Надати гр. Дубинці Ользі Степанівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0092) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

12. Надати гр. Шевченку Анатолію Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0082) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

13. Надати гр. Яцишиній Світлані Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0078) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

14. Надати гр. Бондарчуку Сергію Андрійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0073) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

15. Надати гр. Педосюк Оксані Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0071) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 



сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

16. Надати гр. Козко Григорію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0072) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

17. Надати гр. Кулику Олександру Анатолійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0100) 

зі зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

18. Надати гр. Камаєвій Світлані Семенівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 0,1200 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0081) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.05) - для індивідуального 

садівництва, яка розташована за межами смт Летичів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

19. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

 

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 


