
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять дев’ятої  сесії 

 

31.05.2017р.                                       Летичів                                                  №  19  

 

 

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 

Розглянувши заяви громадян, взявши до уваги рекомендації комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,     

ст. 122 Земельного кодексу України, ст.24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у задоволенні заяви гр. Щербатюка Володимира Федоровича 

(Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Кутузова, 87) про затвердження 

технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в 

смт Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 15, у зв’язку з тим, що площа - 

0,1364 га, яка зазначена в технічній документації із землеустрою не 

відповідає площі у Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку.  

 

2. Відмовити у задоволенні заяви гр. Повх Софії Петрівни (Вінницька обл.,  

Хмільницький р-н., с. Думенки, вул. Гайдара 35) про відмову від 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 0,2500 га в с. Суслівці, оскільки дана земельна 

ділянка знаходиться за межами населеного пункту, розпорядником якої є 

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі 

земельних відносин та його територіальні органи. 

 

3. Відмовити у задоволенні заяви гр. Слободян Лідії Іванівні                        

(м. Хмельницький вул. Чкалова 20/1 кв.216) про надання дозволу  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,3000 га в с Ялинівка, вул. Загребельна з 



подальшою передачею в приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства, оскільки  частина земельної ділянки, яка 

вказана у заяві знаходиться в користуванні іншого громадянина. 

 

4. Відмовити у задоволенні заяви гр. Антонюка Віктора Івановича                 

(с. Горбасів, вул. Набережна, 43 ) про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,3000 га в с. Горбасів, вул. Набережна з подальшою передачею в 

приватну власність для індивідуального садівництва, в зв’язку з 

відсутністю містобудівної документації населеного пункту. 
 

5. Розгляд заяви гр. Кохановської Аліни Миколаївни (м. Хмельницький, вул. 

Панаса Мирного, 26/3 кв. 4) про поновлення договору оренди земельної 

ділянки площею – 380 м
2
 для обслуговування приміщення туалету, за 

адресою: смт Летичів, вул. Шевченка 1/2 перенести на розгляд чергової 

сесії у зв’язку з відсутністю витягу з Державного земельного кадастру на 

вищезазначену земельну ділянку. 
 

6. Розгляд заяви гр. Бутенка Олександра Григоровича (смт Летичів, вул. 

Тропініна 10) про надання в оренду земельної ділянки площею – 35 м
2
 

для обслуговування кіоску, за адресою: смт Летичів, вул. Коцюбинського 

7а перенести на розгляд чергової сесії у зв’язку з відсутністю витягу з 

Державного земельного кадастру на вищезазначену земельну ділянку. 

 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.). 

 

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний   


