
 

                                                                       

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                     Летичів                                             № 42 

 

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,  36, 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»»,   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. Бондару  Сергію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,1000 

га для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Гречинці Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Русецькому 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. Малаківщина, Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 



4. Надати гр. Тельпиш Вірі Іванівні 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. 

Малаківщина Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

5. Відмовити Жуковському Олександру Юрійовичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

(01.03) орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Бохни  

Летичівської селищної ради Хмельницької області,  в зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка безоплатно передана в приватну власність третій особі, 

згідно рішення №3 від 26.11.1993 р. 

6. Відмовити Жуковській  Ларисі Василівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення із земель запасу 

(16.0) - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – (02.01) 

орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою  с. Бохни,  вул. Лісова  

Летичівської селищної ради Хмельницької області,  в зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту с. Бохни 

(підстава ст. 38 Земельного кодексу України) .  

7. Відмовити Жуковській Любові Леонідівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення із земель запасу 

(16.0) - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – (02.01) 

орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою  с. Бохни,  вул. Лісова  

Летичівської селищної ради Хмельницької області,  в зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту с. Бохни 

(підстава ст. 38 Земельного кодексу України) . 

8. Надати гр. Антонюку Юрію Семеновичу-учаснику АТО дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 0,5000 га (кадастровий номер 6823087000:07:011:0109),  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 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

9. Перенести розгляд  заяви гр. Дубини Анастасії Володимирівни на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення, що формується  як частина раніше 

сформованої земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 



682308700:07:011:0123 (16.00) –землі запасу, н (01.03)-для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,5000 га , що 

розташована в межах с. Вербка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

10. Відмовити гр. Недашківській Любові Миколаївні  в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 

0,2500 га, яка розташована в с. Терлівка  Летичівської селищної ради 

Хмельницької області,  в зв’язку з тим, що земельна ділянка, визначена на 

поданому картографічному матеріалі,  перебуває у приватній власності 

іншої  особи. 

11. Надати гр. Касьяну Сергію Івановичу  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 0,4700 га, яка розташована в с. 

Ялинівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

12. Надати гр. Колібабі   Ганні Филимонівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва 

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

Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

13. Надати Русецькій  Олені Петрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 0,2300 га, яка розташована в с. 

Терлівка  Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

14. Надати Горбатюк Наталії Віталіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) орієнтовною площею 0,6000 га, яка розташована в с. 

Козачки, Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

15. Надати гр. Нікітченко Михайлу Вікторовичу  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності зі зміною цільового призначення із земель житлової, громадської 

забудови в землі сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) орієнтовною площею 0,8000 

га, яка розташована в с. Варенка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 



16. Надати Дідику Артему Андрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – (02.01) із  земель  

житлової, громадської забудови за адресою  с. Козачки,  вул. Садова 47/1 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею 

у приватну власність. 

17. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

     

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 


