
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 

23.04.2019 р.          Летичів                                          № 34 

                                       

Про розгляд клопотань АТ 

«Хмельницькобленерго» 

 

 Розглянувши клопотання АТ «Хмельницькобленерго» про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, керуючись ст. ст. 12, 93, 122, 123 Земельного Кодексу України, 

пунктом 34, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиткуселищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити АТ «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 

22767506, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

комунальної власності орієнтовною площею 0,0420 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення,  розташованої за адресою:  Хмельницька область, Летичівський 

район с. Вербка, вул. Центральна, 57А, у зв’язку з невідповідністю поданого 

клопотання та графічного матеріалу із зазначеним бажаним місцем 

розташування земельної ділянки. 

2. Відмовити АТ «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 

22767506, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

комунальної власності орієнтовною площею 0,0220 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії категорія земель – землі 



промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення,  розташованої за адресою:  Хмельницька область, Летичівський 

район с. Марківці, вул. Центральна, 7Б, у зв’язку з невідповідністю поданого 

клопотання та графічного матеріалу із зазначеним бажаним місцем 

розташування земельної ділянки. 

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

4. 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 

 
 


