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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят сьомої сесії 

 

26.05.2020 р.                                     Летичів                                             № 45 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянам 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 35, 38, 39, 40, 83, 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», розпорядження КМУ від 

19.08.2015 р. №898-р., ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації», рішенням шістдесят восьмої сесії Летичівської  

селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 «Про затвердження регуляторного 

акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в 

користування із земель комунальної власності Летичівської селищної 

ради»»,  рішенням шістдесят четвертої сесії Летичівської  селищної ради від 

21.02.2019 р., № 33 «Про резервування земельного масиву Летичівської 

селищної ради», взявши до уваги технічний звіт по корегуванню планового 

матеріалу зйомок минулих років території Летичівської селищної ради,  

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Надати гр. Коваленко Олексію Володимировичу – учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 



Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Майданюку  Олександру Васильовичу – учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Цюпраку Ігорю Івановичу – учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Чернецькому Володимиру Леонтійовичу учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5.  Надати гр. Чернецькому  Володимиру Леонтійовичу - учаснику АТО 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,1664 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0033)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

6.  Надати гр. Івахнову Михайлу Сергійовичу  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 1,1664 га 

(кадастровий номер 6823055100:07:003:0033)  для індивідуального  

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 



7. Надати гр. Кавецькому Віктору Антоновичу - учаснику АТО дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,1664 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0033)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

8. Надати гр. Юрковському Павлу Феліксовичу  учаснику АТО дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,1664 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0033)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

9. Надати гр. Нестеренку Віктору Миколайовичу   учаснику АТО  

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 1,1664 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0033)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

10. Відмовити гр. Івасюку Григорію Власовичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,01 га для будівництва індивідуального гаража 

(02.05) за адресою: вул. І.Франка, 26  смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

об’єкта вимогам законів (відсутність містобудівної документації смт 

Летичів). 

11. Відмовити гр. Василенку Андрію Володимировичу у наданні 

дозволу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (02.01) орієнтовною площею 0,1200 га за 

адресою: вул. Малишка  смт Летичів Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам 

законів (відсутність містобудівної документації смт Летичів). 

12.Перенести розгляд заяви гр. Федорчук Надії Петрівни у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального  садівництва (01.05) із земель комунальної 

власності, яка розташована в с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області. 



13. Перенести розгляд заяви гр. Федорчук Анатолію Вікторовичу у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального  садівництва (01.05) із земель 

комунальної власності, яка розташована в с. Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області. 

14. Відмовити гр. Ільніцькому Олександру Володимировичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального  садівництва 

(01.05) із земель комунальної власності, яка розташована в с. Бохни 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування об’єкта вимогам законів (відсутність містобудівної 

документації с. Бохни). 

15. Надати гр. Соловей Дмитру Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорії земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. 

Коцюбинського, 33 смт Летичів Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

16. Надати гр. Данилюк  Ларисі Володимирівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,60000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорії земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована в с. Чапля 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

17. Перенести розгляд  заяви Микуш Вікторії Вікторівні щодо надання 

в приватну власність земельну ділянку площею 0,1500 га, кадастровий 

номер 6823055100:00012:0064 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01) за адресою  вул. 

Автопарківська 8-а смт Летичів Летичівського району Хмельницької 

області до моменту реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі 

речових прав. 

18. Надати гр. Загамулі Василю Омеляновичу  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею  0,2500  га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорії земель - землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою вул. Ю.Бурка, с. 

Голенищево Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

19. Надати гр. Боцюну Олександру Романовичу – учаснику АТО дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

20. Перенести розгляд  заяви гр. Саврацького Юрія Васильович-

учаснику АТО  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,2400 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0032)  для 

індивідуального  садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами смт 

Летичів Летичівського району Хмельницької області, до моменту реєстрації 

земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав. 

21.  Надати  гр. Карбівській Ользі Андріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,4800 га, яка розташована по 

вул. Центральна  с. Білецьке Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

22. Надати  гр.  Карбівській Ользі Андріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

(02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1200 га, яка 

розташована по вул. Центральна с. Білецьке Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

23. Надати  гр.  Загамулі Василю Омельяновичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка 

розташована по вул. Ю.Бурка с. Голенищево Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

24. Надати  гр.  Іванишину Анатолію Дмитровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка 

розташована по вул. Польова с. Горбасів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

25. Надати  гр.  Фурман Ірині Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

(02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка 

розташована по вул. Польова с. Горбасів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

26. Надати  гр. Кізимі Неонілі Олексіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 



сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,2973 га, яка розташована по 

вул. Присяжнюка Руслана, 25 с. Майдан-Голенищівський Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

27. Надати  гр. Данильчук Зої Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,4800 га, яка розташована в с. 

Розсоховата Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

28. Надати  гр. Скоропадику Сергію Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,6187 га, яка 

розташована в межах  с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

29. Надати  гр. Скоропадику Сергію Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,12000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва (01.05),   яка розташована в 

межах  с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність 

30. Надати  гр. Панчуку Анатолію Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,5000 га, яка 

розташована в с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

30. Надати  гр. Ноль Ольга Миколаївна  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 1,06 га, яка розташована в с. 

Козачки Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

31. Надати  гр. Щітко Олександру Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,4500 га, яка 

розташована в с. Рудня Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

32. Надати гр. Вітушинській Галині Якимівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

орієнтовною площею 0,2100 га із зміною цільового призначення із земель 

житлової та громадської забудови комунальної власності (02.01) в землі 



сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої  за адресою вул. Молодіжна, 37, 

с.Терлівка, Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

33. Надати  гр. Мачковській Альоні Аполінарівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,2500 га, яка 

розташована в с. Рудня Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

34. Перенести розгляд заяви  гр. Кухарук Наталії Леонідівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,3911 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:008:0042) для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка, яка 

виникла після поділу масиву потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав.  

35. Перенести розгляд заяви  гр. Кухарука Олександра Ігоровича  про 

надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,3911 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:008:0042) для індивідуального  

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка, яка 

виникла після поділу масиву потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав.  

36. Перенести розгляд заяви  гр. Кухарука Ігоря Анатолійовича  у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення загальною площею 0,3911 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:008:0042) для індивідуального 

садівництва (01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка, яка 

виникла після поділу масиву потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

37. . Надати  гр. Кондратюк Любові Іванівні  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для індивідуального  

садівництва (01.05) орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована в  с. 

Сахни Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 



38. Надати  гр. Кондратюк Любові Іванівні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,2722 га, яка розташована в  с. 

Сахни Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

39. Надати  гр. Понятовській Світлані Михайлівні  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для індивідуального  

садівництва (01.05) орієнтовною площею 0,1200 га, яка розташована в  с. 

Рудня Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

40. Надати гр. Гакману Івану Георгійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) комунальної власності загальною 

площею 38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) в землі 

житлової та громадської забудови, - для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) орієнтовною 

площею 0,2500 га, яка розташована по вул. Молодіжна с. Вербка 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

41. Надати гр. Шляховому Миколі Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної власності 

загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) 

в землі житлової та громадської забудови, - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. Молодіжна 

с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

42. Надати гр. Капличному Анатолію Миколайовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної 

власності загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) в землі житлової та громадської забудови, - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. 

Молодіжна с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

43. Надати гр. Гребелю Олегу Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення із земель запасу (16.00) комунальної власності 

загальною площею 38,8239 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) 

в землі житлової та громадської забудови, - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(02.01) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. Молодіжна 



с. Вербка Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

44. Відмовити гр. Віштал Ірині Миколаївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

запасу (16.00) комунальної власності сільськогосподарського призначення 

загальною площею 1,1664 га (кадастровий номер 6823055100:07:003:0033) 

орієнтовною площею 0,1200 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області в зв’язку з тим, що даний земельний масив 

зарезервовано учасникам антитерористичної операції з метою забезпечення 

їх земельними ділянками. 

45. Відмовити гр. Миськову Сергію Володимировичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з земель 

резервного фонду (17.00) загальною площею 18,1637 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0041) для індивідуального садівництва (01.05), 

розташованої за межами смт Летичів Летичівського району Хмельницької 

області, так як надання дозволу щодо відведення земельних ділянок із 

сформованого масиву здійснюється шляхом його поділу, з наступним 

врахуванням заяв громадян, які тривалий час використовували даний масив 

для городництва. 

46. Надати гр. Коцур Вікторії Олександрівні, представником якої є 

Коцур Ірина Іванівна дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 

0,2500 га (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови, яка розташована по вул. Набережна, 8 с. Подільське 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

47. Надати гр. Коцур Вікторії Олександрівні, представником якої є 

Коцур Ірина Іванівна дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 

0,4600 га для ведення особистого селянського господарства (01.03), 

категорії земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована по вул. Набережна с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

48. Надати  гр. Драчук Ірині Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1200 га комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в межах  с. Лозни 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

49. Надати  гр. Хуторянець Марії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі 

зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови в 



землі сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва 

(01.05) орієнтовною площею 0,0900 га,   яка розташована по вул. 

Автопарківській смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

50. Надати гр. Заїці Оксані Володимирівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,5500 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), категорії земель - землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Польовій с. Антонівка Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

51. Надати гр. Дмухівському Петру Йосиповичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,3100 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорії земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Центральній 

с. Розсохувата Летичівського району Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

52. Надати  гр. Гладун Ніні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі 

зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови в 

землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 0,2900 га,   яка 

розташована по вул. Набережній с. Кудинка Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

53. Відмовити  гр. Паламарчук Світлані Броніславівні в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 0,5600 га,   яка розташована в с. 

Рудня Летичівського району Хмельницької області, на підставі пункту 7 

статті 118 Земельного кодексу України (землі житлової та громадської 

забудови). 

54.  Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

55. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

56. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О). 

 

Селищний голова                              Ігор ТИСЯЧНИЙ 


