
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять першої сесії 

30.06.2017р.                                       Летичів                                                  № 12  

 

Про розгляд заяв та клопотань 

 

Розглянувши заяви громадян,  керуючись Конституцією України, ст.ст. 

118, 121 122 Земельного кодексу України, взявши до уваги рекомендації комісії 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, 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. Кушнір Олени Іванівни (с. Ялинівка, 

вул. Жовтнева,1) про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею в приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства: 

-  ділянка орієнтовною площею 0,4000 га за адресою в с Ялинівка,                          

вул. Жовтнева 1, так як дана земельна ділянка перебуває в приватній власності 

іншої особи на підставі державного акту на право приватної власності  на 

землю (1V-ХМ 2121); 

-  ділянка орієнтовною площею 0,2000 га за адресою с. Москалівка , так дана 

особа використала право на безоплатну приватизацію.   

2. Відмовити у задоволенні заяви гр. Каплуновської Марії Вікторівни                       

(с. Снітівка, вул. Річкова,7) про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі(на місцевості) – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства за адресою -Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Снітівка, вулиця Річкова, 7, так як згідно Договору 

купівлі-продажу житлового будинку від 15.11.2016р. житлова нерухомість 

придбана 2 особами в рівних частках(по ½ частки кожній ), а технічна 

документація виготовлена на одну. 

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

4. 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   


