
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят ______ сесії 

__.03.2019 р.          Летичів                                          № __ 

                                       

Про розгляд заяв громадян  

 

 Відповідно до   пункту 34, частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  статті 12, частин 6, 7 статті 118, статті 

122 Земельного Кодексу України, розглянувши заяви громадян про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок орієнтовною площею 2 га для ведення особистого селянського 

господарства з метою подальшої передачі у власність , селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою подальшої передачі громадянам у власність 

орієнтовною площею 2 га для ведення особистого селянського господарства: 

1.1 гр. Надовському Ігорю Євгенійовичу, 06.02.1972 року народження, 

паспорт НА 527435, виданий Летичівським РВ УМВС України в 

Хмельницькій області 09.06.1998 року, ідентифікаційний номер – 

2633420794, проживаючого за адресою: смт. Летичів, вул. Ярослава 

Галана, 4/1, кв. 8; 

1.2 гр. Шиманській Тетяні Володимирівні, 26.06.1965 року 

народження, паспорт НА 462497, виданий Летичівським РВ УМВС 

України в Хмельницькій області 18.12.1997 року, ідентифікаційний 

номер – 2391802683, проживаючої за адресою: смт. Летичів, вул. 

Ярослава Галана, 4/1, кв. 8; 

1.3 гр. Шиманській Альоні Петрівні, 25.09.1990 року народження, 

паспорт НВ 463488, виданий Летичівським РВ УМВС України в 

Хмельницькій області 22.11.2007, ідентифікаційний номер – 

3314007167, проживаючої за адресою: смт. Летичів, вул. Ярослава 

Галана, 4/1, кв.8. 

2. Земельному відділу виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради повідомити громадян про прийняте рішення з роз’ясненням підстав 

відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

подальшої передачі громадянам у власність орієнтовною площею 2 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії 

Марчук Н.Б.). 

 

Селищний голова     І.Тисячний 

  
 


