
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 

21.02.2019 р.                               Летичів                                             № 40 

 

Про розгляд заяв та клопотань 

 

  Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб, взявши 

до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища,  керуючись Конституцією України, ст. ст. 12, 33, 81, 116, 118, 

121, 122, 134 Земельного  кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «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», рішення шістдесят третьої сесії 

Летичівської селищної ради від 31.01.2019 № 30 «Про затвердження  

технічної  документації із  землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 

меж земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) та  передачу  їх в  оренду  

гр.  Драниці В.І.», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Зоряний 

світанок» (с. Майдан-Вербецький, вул. Центральна, 7, код за ЄДРПОУ 

38795416) в наданні земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду, 

шляхом проведення земельних торгів, розташовану за межами населених 

пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, кадастровий номер 6823082400:04:001:0235 площею 4,8931 га в 

зв’язку тим, що дана земельна ділянка, рішенням сесії Летичівської 

селищної  ради  передана в оренду іншому громадянину. 

2. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Зоряний 

світанок» (с. Майдан-Вербецький, вул. Центральна, 7, код за ЄДРПОУ 

38795416) в наданні земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду, 

шляхом проведення земельних торгів, розташовану за межами населених 



пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, кадастровий номер 6823082400:04:001:0236, площею 48,2657 га  в 

зв’язку тим, що дана земельна ділянка, рішенням сесії Летичівської 

селищної  ради  передана в оренду іншому громадянину. 

3. Перенести розгляд заяви гр. Глуховського Руслана Івановича (с. 

Подільське, вул. Набережна, 2/1) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

0,7400 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. 

Горбасів, вул. Набережна, 2/1 для приведення у відповідність фактичної 

адреси земельної ділянки до  вимог генерального плану с. Горбасів в 

частині адреси. 

4. Перенести розгляд заяви гр. Горобця Петра Павловича (м. 

Хмельницький, вул. Озерна, 3) про надання погодження щодо передачі у 

приватну власність земельної ділянки площею – 1,9000 га (кадастровий 

номер 6823082900:06:021:0004) для ведення особистого селянського 

господарства,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку із великою кількістю учасників АТО, які 

проживають або зареєстровані на території  Летичівської громади, які не 

забезпеченні  земельними ділянками для ведення особистого селянського 

господарства. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. 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 

 


