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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

____  сесії 

 

_.10.2017р.                                       Летичів                                                  №  

 

 

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись Конституцією України, ст.ст. 118, 

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

містобудівної діяльності», 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. Дерев’янко Марині Вікторівні                 

(смт Летичів, вул. Комарова, 19/1, кв. 5) про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,2200 га для ведення особистого селянського 

господарства в смт Летичів, вул. Тургєнєва з подальшою передачею в 

приватну власність, в зв’язку з відсутністю містобудівної документації – 

генерального плану населеного пункту. 

 

2. Відмовити у задоволенні заяви гр. Косову Михайлу Вікторовичу              

(м. Хмельницький, вул. Майборського, 8, кв.44) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, 

в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка перебуває у постійному 

користуванні іншого суб’єкта господарювання на підставі державного 

акта (серія ІІ – ХМ № 000317 від 12.11.1996 р.). 
 

3. Відмовити у задоволенні заяви гр. Дубограю Борису Володимиру  (смт 

Летичів, вул. Коцюбинського, 12) про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в смт 

Летичів, вул. Братів Синявських з подальшою передачею в приватну 

власність, в зв’язку з відсутністю містобудівної документації – 

генерального плану населеного пункту. 



 

4. Відмовити у задоволенні заяви гр. Олійник Наталії Ігорівні  (с. Снітівка, 

вул. Річкова, 3) про надання в оренду земельної ділянки площею 0,5000 га 

для городництва в смт Летичів, пров. Коцюбинського (поруч з будинком 

№50), в зв’язку з необхідністю забезпечення ефективного використання  

потенціалу територій та виконання проекту містобудівної документації – 

генерального плану населеного пункту. 

 

5. Відмовити у задоволенні заяв гр. Няньчук Наталії Леонідівни                

(смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 37, кв.1) про надання в оренду 

земельних ділянок за адресами: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вул. Соборна, 16/1 та вул. Соборна, 16/2, в зв’язку з 

тим, що відомості зазначені у витягах з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на земельні ділянки 

(комунальної власності за Летичівською селищною радою) не 

відповідають відомостям правовстановлюючих документів, а саме 

договорів купівлі – продажу нежитлового приміщення  

 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний   


