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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

______ сесії 

 

.09.2018р.                                       Летичів                                                  №     

 

Про розгляд заяв та клопотання 

 

 Розглянувши заяви громадян про погодження надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, керуючись Конституцією України, 

Земельним кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад»,  сесія селищної ради 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у погодженні гр. Моторному Олександру Андрійовичу  (с. 

Вінниця, вул. Пирогова, 115) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Вербка  Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з незавершеним процесом інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення держаної власності та передачею їх у 

комунальну власність.  

2. Відмовити у погодженні гр. Моторній Лесі Володимирівні  (м. 

Вінниця, вул. Шевченка, 5А, кв.108) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Вербка  Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з незавершеним процесом інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення держаної власності та передачею їх у 

комунальну власність.   



3. Відмовити у погодженні гр. Моторній Катерині Олександрівні  (м. 

Вінниця, вул. Шевченка, 5А, кв.108) надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Вербка  Летичівського району Хмельницької 

області, у зв’язку з незавершеним процесом інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення держаної власності та передачею їх у 

комунальну власність.   

4. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

5. Виконання даного рішення покласти на. начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

7. 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   


