
Автор проекту 

Поліщук О.М. 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
________сесії 

 

.08.2021 р.                                      Летичів                                                №  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для індивідуального  

садівництва громадянам на території 

Летичівської селищної ради  

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 35, 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», ст. 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати гр. Супрун Наталії Олексіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення  - для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в 

с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Віхтюк Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення  - для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована по 

вул. Польова в с. Горбасів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Кібенко Галині Феліксівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,0700 га - для індивідуального садівництва (01.05) із 

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Бохни 



Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

4. Надати гр. Пастер Галині Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,0800 га - для індивідуального садівництва (01.05) із 

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована по              

вул. Бугська в смт Летичів Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

5. Надати гр. Луцишиній Тетяні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Північна в с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

6. Надати гр. Садовнік Катерині Федорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в смт Летичів 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

7. Надати гр. Христофор Тетяні Феодосіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею - 0,1100 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення  - для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в 

с. Чапля Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

 

8. Надати гр. Черевань Галині Михайлівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,1200 га зі зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови в землі сільськогосподарського 

призначення - для індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в   

с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

9. Надати гр. Невмержицькій Лілії Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами    



с. Рудня Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

 

10. Надати гр. Галицькому Анатолію Панасовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,1200 га - для індивідуального садівництва 

(01.05) із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в     

с. Суслівці Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

 

11. Надати гр. Панасюк Галині Андріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,1000 га - для індивідуального садівництва (01.05) із 

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

смт Летичів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність.  

 

12. Надати гр. Карачуну Олегу Борисовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в                     

с. Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

13. Надати гр. Наскальній Світлані Миколаївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення зі зміною цільового 

призначення із земель «землі резервного фонду (17.00)» на «для 

індивідуального садівництва (01.05)»  площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823083700:03:011:0025), яка розташована за межами                                      

с. Майдан-Вербецький Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

15. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

16. 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 
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Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 

 


