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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

_.10.2019 р.              Летичів                                          №  

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись статями 12, 35, 79-1, 118, 121, 

122, 186-1, 51 Земельного Кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування»,  ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності", рішенням шістдесят восьмої сесії від 22.05.2019 року № 23 «Про 

затвердження регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) 

земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної 

власності Летичівської селищної ради, рішення сімдесят другої сесії 

Летичівської селищної ради від 23.07.2019 року № 28, рішення сімдесят 

четвертої сесії Летичівської селищної ради від 30.08.2019 року № 78, взявши 

до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити  гр. Савранській Наталі Володимирівні  у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га в с. Бохни  на 

території Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (відсутність схеми місця розташування 

земельної ділянки ). 

2. Відмовити гр. Василенку Володимиру Казимировичу у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га в смт Летичів, 

вул. Малишка у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно- правових актів, 
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генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 

схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, зокрема  

вказане місце розташування земельної ділянки для індивідуального 

садівництва, відповідно до контура 285 Технічного звіту  по коректуванню 

планового матеріалу зйомок  минулих років території Летичівської селищної 

ради від 1994 р. передбачає житлову забудову. 

3. Відмовити гр. Пограбській Ганні Григорівні у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га  в смт Летичів, 

вул. Малишка у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно - правових актів, 

генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, зокрема  

вказане місце розташування земельної ділянки для індивідуального 

садівництва, відповідно до контура 565, 566 Технічного звіту  по 

коректуванню планового матеріалу зйомок  минулих років території 

Летичівської селищної ради від 1994 р. передбачає житлову забудову. 

4. Відмовити гр. Савранській Наталії Володимирівні  у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального дачного будівництва  орієнтовною площею – 0,1000 га в с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельн6ої ділянки (на землях житлової 

та громадської забудови виділення земельних ділянок для індивідуального 

дачного будівництва не передбачено). 

5. Відмовити гр. Савранському  Олександру Георгійовичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального дачного будівництва  орієнтовною площею – 

0,1000 га в с. Бохни  Летичівського району Хмельницької області, в зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (на землях житлової 

та громадської забудови виділення земельних ділянок для індивідуального 

дачного будівництва не передбачено). 

6. Відмовити гр. Кирилюку Віктору Степановичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га  в с. Грушківці, 

вул. Квітнева у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно - правових актів, 

генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, зокрема  



вказане місце розташування земельної ділянки для індивідуального 

садівництва, відповідно до контура 460  Технічного звіту  по коректуванню 

планового матеріалу зйомок  минулих років території с. Грушківці від 1992 р. 

передбачає житлову забудову. 

7. Відмовити  гр. Берлінській Світлані Дмитрівні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га на території 

Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

8. Відмовити  гр. Козаку Ігорю Олеговичу  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га на території 

Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

9. Відмовити  гр. Грищук Інні Юріївні  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га на території 

Летичівської селищної ради у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки. 

10. Відмовити  гр. Глощанюку Віталію Віталійовичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га 

кадастровий номер 6823055100:08:001:0047 за межами смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки (даний масив використовується 

громадянами для городництва). 

11. Відмовити  гр. Крупник Ганні Василівні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0045 за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (даний масив використовується громадянами для 

городництва). 

12. Відмовити  гр. Шкляруку Олександру Михайловичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га 

кадастровий номер 6823055100:08:001:0045 за межами смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки (даний масив використовується 

громадянами для городництва). 

13. Відмовити  гр. Ількову Євгенію Володимировичу  у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га 

кадастровий номер 6823055100:08:001:0046 за межами смт Летичів 



Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки (даний масив використовується 

громадянами для городництва). 

14. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва орієнтовною площею – 0,1200 га кадастровий номер 

6823055100:03:005:0033 за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки, а саме: 

14.1 Григор’євій Людмилі Петрівні; 

14.2 Антонюку Сергію Григоровичу; 

14.3 Григор’єву Павлу Сергійовичу; 

14.4 Антонюк Лілії Миколаївні; 

14.5 Григор’єву Юрію Анатолійовичу; 

14.6 Григор’єву Юрію Сергійовичу. 

15.  Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.). 

 

 

  Селищний голова              Ігор ТИСЯЧНИЙ 


