
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

26.07.2018 р.                                        Летичів                                               № 37 

 

Про надання погодження для  

надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

           Розглянувши заяви громадян про погодження надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, взявши до уваги рекомендації комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України, п. 

15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.06.2017 року 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року № 898-р «Питання 

забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними ділянками», указ президенти 

України від 20.07.2007 року № 650/2007 «Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких указів Президента України»селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити гр. Димінському Євгенію Вадимовичу - учаснику АТО (смт 

Летичів, вул. Олега Ольжича, 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 населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

2. Погодити гр. Варченко Дмитру Михайловичу - учаснику АТО (смт 

Летичів, вул. Соборна, 57) 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 населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

3. Погодити гр. Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу - учаснику АТО 

(с. Майдан-Вербецький) 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 населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

4. Погодити гр. Грицаку Василю Вікторовичу - учаснику АТО (м. Яворів, 

вул. Івана Хрестителя, в/ч А-0998) 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 населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

5. Погодити гр. Мариновській Тетяні Миколаївні (смт Летичів, вул. 

Сагайдачного, 21) 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 населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

6. Погодити гр. Бондар Вікторії Йосипівні (с. Майдан-Вербецький) надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами населеного пункту с. Майдан-Вербецький  

Летичівського району Хмельницької області. 

7. Погодити гр. Лясковському Петру Васильовичу - учаснику АТО (смт 

Летичів, вул. Гончарна, 9/1) 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 населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

8. Погодити гр. Федчику Олександру Віталійовичу - учаснику АТО              

(с. Козачки) 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 населеного пункту смт Летичів  

Летичівського району Хмельницької області. 

9. Погодити гр. Лошкарьову Антону Борисовичу - учаснику АТО                 

(с. Сахни, вул. Центральна, 40, кв. 4) 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 населеного 

пункту смт Летичів  Летичівського району Хмельницької області. 

10. Відмовити у погодженні гр. Моторній Віліні Іванівні (с. Вербка) надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведіння особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами населеного пункту с. Вербка  Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з не закінченням процесу інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення держаної власності та передачі їх у 

комунальну власність.  

11. Погодити гр. Мельнику Ігорю Олександровичу - учаснику АТО (м. Київ, 

пров. Перемоги, 39, кв. 156) 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 населеного пункту с. Грушківці  

Летичівського району Хмельницької області. 

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

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

13. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

14. 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 


