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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто ______ сесії 

 

__.09.2020 р.                 Летичів                                  № __ 

 

                                       

Про розгляд заяв громадян  

про затвердження проекту землеустрою 

за межами с. Кудинка 

 

 Розглянувши ухвалу Хмельницького окружного адміністративного 

суду щодо зобов’язання повторного розгляду  заяв громадян про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність зі зміною цільового призначення за межами с. Кудинка, керуючись 

статями 12, 35, 79-1, 81, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного 

Кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр», 

Законом України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Законом України «Про 

місцеве самоврядування»,  ,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити гр. Сторожук Олені Омельянівні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 

га з зміною виду цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для «ведення фермерського 

господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0007)  на «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка Летичівського 

району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що кадастровий номер 

6823083300:05:005:0007 скасований, в результаті  поділу на дану земельну 

ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право власності на 

земельні ділянки іншими громадянами.   

2. Відмовити гр. Сторожуку Леоніду Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га з зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 



фермерського господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:005:0006)  на «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка 

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

номер 6823083300:05:005:0006 скасований, в результаті  поділу на дану 

земельну ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право 

власності на земельні ділянки іншими громадянами.   

3. Відмовити гр. Лемешову Андрію Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га з зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 

фермерського господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:005:0005)  на «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка 

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

номер 6823083300:05:005:0005 скасований, в результаті  поділу на дану 

земельну ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право 

власності на земельні ділянки іншими громадянами.   

4. Відмовити гр. Лемешову Артему Олександровичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га з зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 

фермерського господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:005:0004)  на «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка 

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

номер 6823083300:05:005:0004 скасований, в результаті  поділу на дану 

земельну ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право 

власності на земельні ділянки іншими громадянами.   

5. Відмовити гр. Бондару Володимиру Панасовичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га з зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 

фермерського господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:005:0003)  на «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка 

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

номер 6823083300:05:005:0003 скасований, в результаті  поділу на дану 

земельну ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право 

власності на земельну ділянку іншим громадянином.   

6. Відмовити гр. Бондар Людмилі Василівні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 

га з зміною виду цільового призначення  із земель сільськогосподарського 



призначення комунальної власності для «ведення фермерського 

господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0002)  на «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка Летичівського 

району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що кадастровий номер 

6823083300:05:005:0002 скасований, в результаті  поділу на дану земельну 

ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право власності на 

земельні ділянки іншими громадянами.   

7. Відмовити гр. Ямській Тетяні Євгенівні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 

га з зміною виду цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для «ведення фермерського 

господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0009)  на «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка Летичівського 

району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що кадастровий номер 

6823083300:05:005:0009 скасований, в результаті  поділу на дану земельну 

ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право власності на 

земельні ділянки іншими громадянами.   

8. Відмовити гр. Ямському Анатолію Віталійовичу у затвердженні  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га з зміною виду цільового призначення  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для «ведення 

фермерського господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:005:0010)  на «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка 

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

номер 6823083300:05:005:0010 скасований, в результаті  поділу на дану 

земельну ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право 

власності на земельні ділянки іншими громадянами.   

9. Відмовити гр. Якубовській Надії Андріївні у затвердженні  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 

га з зміною виду цільового призначення  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для «ведення фермерського 

господарства» (01.02) загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823083300:05:005:0008)  на «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), розташованої за межами с. Кудинка Летичівського 

району Хмельницької області, в зв’язку з тим, що кадастровий номер 

6823083300:05:005:0008 скасований, в результаті  поділу на дану земельну 

ділянку зареєстровано речове право на нерухоме майно – право власності на 

земельні ділянки іншими громадянами.   

10.  Виконкому Летичівської селищної ради інформувати Хмельницький 

окружний адміністративний суд про прийняте рішення. 



11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.). 

Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ 


