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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
_____ сесії 

 

___.08.2021 р.                                     Летичів                                             №  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського  

господарства громадянам на території 

Летичівської селищної ради  

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 33, 83, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 50 

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

місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 10.07.2018 р. №2498 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Дідику Артему Андрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:028:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами с. Козачки 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

2. Надати гр. Дідику Тимуру Андрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 



сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:028:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами с. Козачки 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

3. Надати гр. Даценку Олексію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею     

2,0000 га (кадастровий номер 6823087000:09:004:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Москалівка Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

4. Надати гр. Даценко Ользі Олександрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823087000:09:004:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами  с. Москалівка 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

5. Надати гр. Теклюк Ніні Анатоліївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823086200:04:016:___) для ведення особистого 

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

Летичівської селищної ради Хмельницької області, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

6. Надати гр. Щегельському Михайлу Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею     

1,5000 га (кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), яка розташована за межами     

с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької області, з 

подальшою передачею у приватну власність. 

 

7. Надати гр. Ільковій Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,6000 га 

(кадастровий номер 6823084200:11:008:___) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Новокостянтинів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, з подальшою передачею у приватну власність. 



 

8. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до вимог 

законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автор проєкту     _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 


