
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

 

25.06.2018 р.                                        Летичів                                               № 53 

 

Про надання погодження для  

надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяви та клопотання 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 та комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 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 року № 60-

р «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. Пастухову Андрію Вікторовичу - учаснику АТО (с. Бохни, 

вул. Морозова, 19) 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. Рейнісу Богдану Олеговичу - учаснику АТО (с. Козачки, 

вул. Садова, 62) 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. Сосновському Олександру Михайловичу - учаснику АТО  

(смт Летичів, вул. Котовського, 14) 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. Сосновському Олександру Михайловичу - учаснику АТО  

(смт Летичів, вул. Котовського, 14) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею       

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населеного пункту с. Вербка  Летичівського району Хмельницької області. 

5. Погодити гр. Кашперському Олександру Івановичу - учаснику АТО        

(смт Летичів, вул. Осліковського, 4/1, кв. 11) 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. Куніцькому Михайлу Петровичу - учаснику АТО (смт 

Летичів, вул. Савіцького Юрія, 27, кв. 23) 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. 

7. Погодити гр. Григор’єву Олександру Анатолійовичу - учаснику АТО      

(с. Козачки, вул. Вишнева, 37) 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. Патику Василю Івановичу - учаснику АТО (смт Летичів, 

вул. Івана Огієнка, 1/1, кв. 34) 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. Галіцькій Аллі Іванівні  (смт Летичів, вул. Руданського, 7) 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною 0,1200 га для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населеного пункту смт  Летичів  Летичівського району Хмельницької 

області. 

10. Погодити гр. Вільчинському  Олександру Юрійовичу - учаснику АТО     

(с. Козачки, вул. Вишнева, 39) 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. 

11. Погодити гр. Цюпраку Ігорю Івановичу - учаснику АТО  (с. Вербка, вул. 

Садова, 18) 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. 

12. Погодити гр. Подзігуну Петру Васильовичу – воїну інтернаціоналісту      

(с. Гречинці) 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. 

13. Погодити гр. Царуку Валентину Сергійовичу - учаснику АТО                

(смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 8) 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. 

14. Погодити гр. Кравчуку Миколі Олександровичу - учаснику АТО                

(м. Київ, вул. Електриків, 33) 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. 

15. Погодити гр. Прокоф’єву Сергію Миколайовичу - учаснику АТО                

(смт Летичів, вул. Енергетиків, 19/1) 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. 

16. Погодити гр. Брацлавському Віктору Олександровичу - учаснику АТО   

(смт Летичів, провул. Пушкіна, 5) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів Летичівського району Хмельницької області. 



17. Погодити КГП «Злагода» (смт Летичів, вул. Комарова, 2А, код за 

ЄДРПОУ 32231431) надання дозволу на розробку  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

для будівництва та обслуговування будівель водонасосних станцій системи 

централізованого водопостачання орієнтовною площею: 

- 0,3600 га, яка розташована по вул. Зарічній с. Козачки Летичівського 

району; 

- 0,3600 га, яка розташована по вул. Присяжнюка Руслана с. Майдан-

Голенищівський Летичівського району; 

під місце видалення побутових відходів орієнтовною площею 2,8000 га, яка 

розташована за межами населених пунктів Грушковецької сільської ради 

Летичівського району. 

18. Погодити СТОВ «Агрокряж» (Могилів-Подільський район, с. Яришів, 

вул. Головна, 161, код за ЄДРПОУ 36187994) правонаступнику ТОВ «Дністер-

Агро» внесення змін до договорів оренди земельних ділянок: 

- від 11.08.2008 року зареєстрованого у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України»  про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 01.09.2008 року № 

040875700052; 

- від 11.08.2008 року зареєстрованого у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України»  про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 01.09.2008 року № 

040875700050; 

- від 11.08.2008 року зареєстрованого у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України»  про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 01.09.2008 року № 

040875700051. 

19. Відмовити у погодженні гр. Моторній Лесі Володимирівні (м. Вінниця, 

вул. Шевченка, 5А, кв.108) 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 населених 

пунктів Ялинівської сільської ради  Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянки перебуває у колективній 

власності членів колишнього КСП ім. Шевченка - нерозподілені земельні 

частки (паї). 

20. Відмовити у погодженні гр. Моторному Олександру Андрійовичу           

(м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 (гуртожиток)) 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 

населених пунктів Ялинівської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянки перебуває у 

колективній власності членів колишнього КСП ім. Шевченка - нерозподілені 

земельні частки (паї). 

21. Відмовити у погодженні гр. Моторній Катерині Олександрівні                 

(м. Вінниця, вул. Шевченка, 5А, кв. 108) 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 

населених пунктів Ялинівської сільської ради  Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянки перебуває у 

колективній власності членів колишнього КСП ім. Шевченка - нерозподілені 

земельні частки (паї). 

22. Перенести розгляд заяви гр. Моторної Віліни Іванівни (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 населених пунктів Ялинівської сільської ради  

Летичівського району Хмельницької області на період часу до закінчення 

процесу інвентаризації  земель сільськогосподарського призначення держаної 

власності та передачі земельних ділянок у комунальну власність. 

23. Відмовити Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області у наданні згоди на продаж прав оренди на наступні земельні ділянки: 

- площа 7,5704 га, кадастровий номер - 6823082000:05:013:0054 (КВЦПЗ 

01.02); 

- площа 7,9914 га, кадастровий номер - 6823082000:06:027:0001 (КВЦПЗ 

01.02); 

у зв’язку з тим, що в громаді на сьогодні велика кількість учасників АТО не 

забезпечені земельними ділянками для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

25. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

26. 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 


