
         ПРОЕКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок ________ сесії 

 

__.04.2018 р.                                        Летичів                                               № ___ 

 

Про надання погодження щодо передачі в 

користування та власність земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання погодження щодо передачі 

в користування та власність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, керуючись Конституцією України, п. 15 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018 № 60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити гр. Майструку Олександру Михайловичу (смт Летичів,           

вул. Симиренка, 10) передачу в приватну власність земельної ділянки площею 

0,1200 га (кадастровий номер - 6823055100:07:001:0107) для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

2. Погодити приватному підприємству  «Лагуна-Поділля» (с. Головчинці, 

РНОКПП  32039290)  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності орієнтовною площею 3,7300 га, яка розташована за межами 

населеного пункту с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької 

області із зміною  цільового призначення із земель сільськогосподарського 

призначення  на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. 

3. Погодити гр. Петрову Олексію Сергійовичу (смт Летичів, пров. 

Руданського, 6) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 



призначення, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області. 

4. Відмовити у погодженні гр. Горобцю Петру Павловичу (м. 

Хмельницький, вул. Озерна, 3) передачі   у власність земельної ділянки площею 

1,9000 га ( кадастровий номер 6823082900:06:021:0004)  для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Варенка 

Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що на дану 

земельну ділянку надано погодження учаснику АТО – жителю Летичівської 

громади  

5. Погодити гр. Бучинському  Руслану  Романовичу (м. Нікополь, в/ч А2110) 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

6. Погодити гр. Христик Олені Григорівні (с. Голенищеве) надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області. 

7. Погодити гр. Патик Наталії Михайлівни  (смт Летичів, вул. Тропініна, 39) 

передачу в приватну власність земельної ділянки площею 1,8000 га 

(кадастровий номер - 6823086200:04:014:0011) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області. 

8. Погодити гр. Пастухову Віктору Андрійовичу (с. Бохни, вул. Морозова, 

19) поновлення договору оренди земельної ділянки площею 13,4824 га 

(кадастровий номер – 6823082400:04:010:0017) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва строком на 10 років за межами населених 

пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, встановивши орендну плату у розмірі 12 % нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

9. Погодити  гр. Короткій  Наталії  Володимирівні  (смт Летичів, вул. 

Толстого, 7 ) передачу в приватну власність земельної ділянки площею 2,0000 

га (кадастровий номер - 6823084200:06:013:0006) для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів Сусловецької 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області. 

10. Погодити  гр. Собчику  Олександру  Івановичу (смт Летичів, вул. Ст. 

Руданського, 16 ) передачу в приватну власність земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер - 6823084200:06:013:0008) для ведення 



особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Сусловецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

11. Погодити  гр. Варенко  Ларисі  Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Савіцького Юрія, 27, кв.22) передачу в приватну власність земельної ділянки 

площею 2,0000 га (кадастровий номер - 6823084200:06:013:0007) для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Сусловецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

12. Відділу в Летичівському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області відмовити у наданні згоди на продаж прав оренди на 

наступні земельні ділянки: 

- площа 63,9955 га, кадастровий номер - 6823082900:06:017:0003 (КВЦПЗ 

01.01); 

- площа 16,5000 га, кадастровий номер - 6823082900:06:002:0028 (КВЦПЗ 

01.01); 

- площа 6,9969 га, кадастровий номер - 6823082900:04:004:0001 (КВЦПЗ 

01.01). 

13.  Погодити гр. Одріховській Валентині Василівні (с. Грушківці, вул. 

Печенюка, 60) надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області. 

14. Надати  протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).  

 

 

Селищний голова                                                                                       І. Тисячний  

 


