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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто ______ сесії 

 

__08.2020 р.                                     Летичів                                             № ___ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки громадянам 

 

Розглянувши  заяви громадян 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»,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Перенести розгляд заяви  гр. Яцишина Артура Дмитровича про 

надання дозволу 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 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Надати  гр. Панчишеній  Наталії Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 



садівництва (01.05), яка розташована в с.Іваненці Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Панчишену Юрію Степановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 

садівництва (01.05), яка розташована в с.Іваненці Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

4. Надати гр. Скобель Оксані Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)  орієнтовною площею 0,3600 га, яка розташована по 

вул. Горбатюка, 33 с. Копитинці Летичівського району Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність.  

5. Надати  гр. Мазурець Олександру Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,2000 га з земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована в с.Грушківці Летичівського району Хмельницької області, 

з подальшою передачею у приватну власність. 

6.  Перенести розгляд заяви гр. Антончик Ніни Степанівни про надання  

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності орієнтовною площею 0,3500 га для ведення 

особистого селянського господарства  (01.03), яка розташована за адресою: 

вул. Центральна, 30,  с. Іваненці Летичівського району Хмельницької 

області, на наступну сесію з метою подальшого вивчення. 

7. Надати  гр.  Пилипчук Галині Макарівні 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 0,1000 га, яка 

розташована по вул. Центральна с. Марківці Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

8. Надати  гр.  Данчуку Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для ведення індивідуального садівництва (01.05) , орієнтовною 

площею 0,1200 га, яка розташована в с. Іваненці Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

9. Відмовити  гр. Гришаніній Раїсі Павлівні в надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для ведення індивідуального садівництва (01.05), 

орієнтовною площею 0,1200 га, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення кадастровий номер 

6823084600:05:016:0025 площею 2,3291га землі резервного фонду (17.00)  

яка розташована за межами с.Подільське Летичівського району 

Хмельницької області, так як даний масив немає вільних площ. 



10. Відмовити  громадянам в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

ведення індивідуального садівництва (01.05), орієнтовною площею 0,1200 

га, яка розташована за межами с.Подільське Летичівського району 

Хмельницької області, так як даний масив використовується для випасання 

худоби: 

10.1. Тімофєєву Павлу Сергійовичу; 

10.2. Гладищук Василині Василівні; 

10.3. Малініній Майї Борисівні; 

10.4. Савчук Оксані Михайлівні; 

10.5. Панасюк Аллі Іванівні; 

10.6. Мельник Ірині Вікторівні.  

11. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

12. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

13. 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 

 


