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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

 

31.05.2021 р.                                          Летичів                                                      №50  

 

Про скасування пунктів 1, 4, 5, 7 рішення 

Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII 

скликання № 49 від 23.02.2021 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної 

ради Хмельницької області» 

 

   Відповідно до ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та на виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного 

суду справа № 560/6106/20 від 14.12.2020 року,  рішення Хмельницького 

окружного адміністративного суду справа № 560/6104/20 від 15.12.2020 року, 

рішення Хмельницького окружного адміністративного суду справа № 560/4557/20 

від 25.01.2021 року, рішення Хмельницького окружного адміністративного суду 

справа № 560/6105/20 від 23.02.2021 року, рішення Летичівської селищної ради 

сьомої сесії VIII скликання № 49 від 23.02.2021 року «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області», розглянувши 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати п. 1 рішення Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII 

скликання № 49 від 23.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області», щодо надання гр. Віхтюк 

Альоні Василівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га(кадастровий номер 

6823086200:04:012:0006) зі зміною цільового призначення «із земель 

запасу»(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – 



 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

2. Скасувати п. 4 рішення Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання 

№ 49 від 23.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області», щодо надання гр. Добранському Олексію 

Миколайовичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га(кадастровий номер 

6823086200:04:012:0009) зі зміною цільового призначення «із земель 

запасу»(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на – 

«для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована за 

межами с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

3. Скасувати п. 5 рішення Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання 

№ 49 від 23.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області», щодо надання гр. Бабаку Миколі Івановичу 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею – 1,0000 га(кадастровий номер 6823086200:04:012:0010) зі зміною 

цільового призначення «із земель запасу»(16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

4. Скасувати п. 7 рішення Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання 

№ 49 від 23.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області», щодо надання гр. Рибчуку Євгенію 

Івановичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 1,2400 га(кадастровий номер 6823086200:04:012:0012) зі 

зміною цільового призначення «із земель запасу»(16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісія Скрипник М. В.) 

 

 

Селищний голова                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 


