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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Сьомої сесії  

 

31.05.2021 р.                Летичів      №  

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, 

які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області 

 

Відповідно до Конституцією України, ст. 12, 22, 23,79-1, 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» на виконання рішення Хмельницького окружного 

адміністративного суду справа № 560/6106/20 від 14.12.2020 року, рішення 

Хмельницького окружного адміністративного суду справа № 560/6104/20 від 

15.12.2020 року, рішення Хмельницького окружного адміністративного суду 

справа № 560/4557/20 від 25.01.2021 року, рішення Хмельницького 

окружного адміністративного суду справа № 560/6105/20 від 23.02.2021 року, 

розглянувши 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. Колішку Ігорю Григоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 

га(кадастровий номер 6823086200:04:012:0006) зі зміною цільового 

призначення «із земель запасу»(16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

2. Надати гр. Колішко Людмилі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 



га(кадастровий номер 6823086200:04:012:0009) зі зміною цільового 

призначення «із земель запасу»(16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

3. Надати гр. Шипінській Руслані Нарцизівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0010) зі зміною цільового 

призначення «із земель запасу» (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства»(01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області,з подальшою передачею у приватну 

власність. 

4. Надати  гр. Шипінському Анатолію Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 1,2400 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:012:0012) зі зміною цільового 

призначення «із земель запасу» (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, на – «для ведення особистого селянського 

господарства»(01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

5. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог  

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

6. 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.). 
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