
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Дев’яносто п’ятої сесії   

 

22.10.2020 р.                 Летичів                                   № 26 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, 

які розташовані за межами населеного 

пункту с. Бохни Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, 

керуючись Конституцією України, ст. 12,  38, 39, 40, 79-1, 83, 116, 118, 119, 

121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про 

землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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», від 30.08.2019 р. 

№ 78 «Про проведення інвентаризації земельних ділянок Летичівської 

селищної ради», взявши до уваги рекомендації комісії створеної рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 24.01.2019 року № 22, 

та 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. Перенести розгляд заяви гр. Саідової Ольги Миколаївни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0040) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 



2. Перенести розгляд заяви гр. Андрейчук Олени Василівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0042) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

3. Перенести розгляд заяви гр. Ткачук Катерини Петрівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0043) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

4. Перенести розгляд заяви гр. Франчука Миколи Олексійовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0044) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

5. Перенести розгляд заяви гр. Токара Якова Якимовича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0045) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

6. Перенести розгляд заяви гр. Павлуника Володимира Івановича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0047) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 



7. Перенести розгляд заяви гр. Цомпеля Олександра Дмитровича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0048) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

8. Перенести розгляд заяви гр. Шиманської Марії Михайлівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0049) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

9. Перенести розгляд заяви гр. Бортника Миколи Олексійовича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0050) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

10. Перенести розгляд заяви гр. Міщенко Валентини Петрівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0051) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

11. Перенести розгляд заяви гр. Бортник Лілії Михайлівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0054) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

12. Перенести розгляд заяви гр. Касінського Леоніда Пилиповича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0055) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

13. Перенести розгляд заяви гр. Богдан Наталії Володимирівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0056) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

14. Перенести розгляд заяви гр. Жуковського Юрія Едуардовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0057) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

15. Перенести розгляд заяви гр. Дармограя Миколи Петровича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0058) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

16. Перенести розгляд заяви гр. Насобкової Ольги Борисівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0060) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

17. Перенести розгляд заяви гр. Гнатюк Людмили Андріївни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0061) зі 



зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

18. Перенести розгляд заяви гр. Непийводи Михайла Анатолійовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0062) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

19. Перенести розгляд заяви гр. Іздебського Сергія Олександровича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0064) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

20. Перенести розгляд заяви гр. Гоцман Віти Станіславівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,2498 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0066) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

21. Перенести розгляд заяви гр. Цомпель Віти Миколаївни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,7700 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0067) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

22. Надати гр. Болістовській Мирославі Броніславівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0058) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 



господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

23. Надати гр. Насобкову Олександру Юрійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0059) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

24. Надати гр. Дармограй Ганні Людвигівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0063) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

25. Надати гр. Токар Олені Анатоліївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0064) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

26. Надати гр. Конделю Григорію Іллічу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,2000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0065) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

27. Надати гр. Берегуті Марії Єфремівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0068) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

28. Надати гр. Цомпель Валентині Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0069) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 



господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

29. Надати гр. Наумовій Анні Володимирівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0070) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

30. Перенести розгляд заяви гр. Цомпеля Анатолія Васильовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0071) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

31. Надати гр. Болістовській Марині Броніславівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0072) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

32. Надати гр. Сухоцькій Ользі Степанівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0074) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

33. Перенести розгляд заяви гр. Насобкової Олени Дмитрівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,3000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0075) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

34. Перенести розгляд заяви гр. Ільніцького Ігоря Дмитровича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,3000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0076) зі 



зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

35. Надати гр. Моторному Анатолію Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0079) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

36. Надати гр. Каленікову Вадиму Леонідовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0080) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

37. Надати гр. Кирилюку Леоніду Гнатовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0081) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

38. Надати гр. Ніцевичу Григорію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,4000 га 

(кадастровий номер 6823082400:04:008:0082) зі зміною цільового 

призначення із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на (01.03) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну власність. 

39. Перенести розгляд заяви гр. Лаврова Євгенія Юрійовича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,4000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0083) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

40. Перенести розгляд заяви гр. Касінського Ярослава Леонідовича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки площею – 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0084) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

41. Перенести розгляд заяви гр. Непийводи Надії Кирилівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0085) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

42. Перенести розгляд заяви гр. Каленікової Галини Михайлівни в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0086) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

43. Перенести розгляд заяви гр. Карпової Тетяни Анатоліївни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0087) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

44. Перенести розгляд заяви гр. Насобкової Марії Михайлівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0088) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

45. Перенести розгляд заяви гр. Насобкової Неллі Василівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0089) зі 



зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

46. Перенести розгляд заяви гр. Лаврова Михайла Юрійовича в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0090) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

47. Перенести розгляд заяви гр. Яковишина Олександра 

Володимировича в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0091) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

48. Перенести розгляд заяви гр. Касінської Наталії Петрівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0092) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

49. Перенсти розгляд заяви гр. Приказюк Вероніки Миколаївни в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0093) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

50. Перенести розгляд заяви гр. Брацлавської Світлани Іванівни в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0094) зі зміною цільового призначення із земель запасу 



(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

51. Перенести розгляд заяви гр. Моторної Людмили Броніславівни в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0095) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

52. Перенести розгляд заяви гр. Бортник Лілії Цезарівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,8000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0096) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

53. Перенести розгляд заяви гр. Ільніцької Олени Василівни в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею – 0,8000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0097) зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, на (01.03) - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

54. Перенести розгляд заяви гр. Леонтєва Руслана Михайловича в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0098) зі зміною цільового призначення із земель запасу 

(16.00) сільськогосподарського призначення комунальної власності, на 

(01.03) - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

55. Відмовити  гр. Оджиковському Олександру Вікторовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності 

сільськогосподарського призначення із земель запасу (16.00) загальною 

площею 3,9137 га (кадастровий номер 6823082400:04:010:0064) для ведення 



особистого селянського господарства (01.03),  розташованої за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, на підставі пункту 7 

статті 118 Земельного кодексу України, так як даний земельний масив 

використовується громадянами для прогону худоби (рішення чотирнадцятої 

сесії Летичівської селищної ради від 31.08.2016 р. № 38). 

56. Відмовити  гр. Макотерській Наталії Вікторівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (18.00) – землі загального користування  

загальною площею 3,0000 га (кадастровий номер 6823082400:04:008:0021) 

для ведення особистого селянського господарства (01.03),  розташованої за 

межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

тим, що на дану земельну ділянку виготовлені документи для створення 

громадських пасовищ. 

57. Надати гр. Загамулі Віталію Сергійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. Бохни 

Летичівського району Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

58. Відмовити гр. Мельник Лідії Іванівні в надані дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами  с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області,  так як пріоритетним та першочерговим є - забезпечення громадян, 

що постійно (не менше одного року) проживають на території Летичівської  

об’єднаної територіальної громади Летичівського району Хмельницької 

області. 

59. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

60. 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.) 

 Секретар селищної ради                                         Олена ПОПОВА 

 
 


