
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії  

 

29.04.2021 р.                 Летичів                                     №40  

 

Про перенесення розгляду заяв та 

клопотань 

 

Розглянувши заяви  та клопотання, керуючись Конституцією України, 

ст. 12, 22, 23, 33, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 141, 142 

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», п.34 

ч.1 ст.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, 

селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Перенести розгляд заяви гр. Шевченка Миколи Івановича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 

га  (кадастровий номер 6823082900:06:010:0031) із земель запасу (16.00) для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. 

Варенка  Летичівської селищної ради  Хмельницької області до моменту 

реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

2. Перенести розгляд заяви гр. Боднарука Василя Дмитровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення  площею – 0,5000 га  

(кадастровий номер 6823080400:08:004:0010) зі зміною цільового 

призначення «із  земель запасу»  (16.00), на – «для ведення особистого 

селянського господарства» (01.03), яка розташована за межами с. Прилужне 

Летичівської селищної ради Хмельницької області до моменту реєстрації  

земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Перенести розгляд заяви гр. Журавського Максима Вячеславовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 

– 2,0000 га  (кадастровий номер 6823086200:03:008:0016) із земель запасу 

(16.00) для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 



межами с. Чапля Летичівської селищної ради  Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

4. Перенести розгляд клопотання Летичівського районного споживчого 

товариства, щодо припинення договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,0167 га (кадастровий номер 

6823055100:00:027:0118) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07), яка розташована по вул. Соборна, 7, смт Летичів, 

Хмельницької області на розгляд чергової сесії для більш детального 

вивчення (у зв’язку з неподанням Витягу з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності). 

5. Перенести розгляд заяв гр. Гудзь Майї Михайлівни  про надання 

дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності орієнтовною площею 0,5000 га та 0,5000 га для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), яка розташована с. 

Подільське Летичівської селищної ради Хмельницької області  для більш 

детального вивчення питання (в зв’язку з неподанням архівного рішення). 

6. Перенести розгляд заяви гр. Кондратюк Людмили Олександрівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності площею – 0,1200 га (кадастровий 

номер 6823055100:08:001:0079) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.05) - 

для індивідуального садівництва, яка розташована за межами смт Летичів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, для більш детального 

вивчення питання. 

7. Перенести розгляд клопотань АТ «Хмельницькобленерго» про 

надання дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії - обслуговування (14.02), з подальшою передачею в користування на 

умовах оренди, які розташовані на території Летичівської селищної ради 

Хмельницької області для більш детального вивчення питання. 

8. Перенести розгляд заяви  гр. Бондарчука  Михайла  Сергійовича про 

надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею – 1,1348 га (кадастровий номер 

6823086200:04:004:0001) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00), на для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області для більш детального вивчення 

питання. 

9.  Перенести розгляд заяви гр. Лучковського Віктора Станіславовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 1,1639  га зі зміною цільового призначення з  



земель запасу  (16.00) загальною площею 2,3139 га (кадастровий номер 

6823086200:02:002:0001) на для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області для більш детального вивчення 

питання. 

10. Перенести розгляд заяви гр. Мартинюка Олександра Дмитровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 1,1500  га зі зміною цільового призначення з  

земель запасу  (16.00) загальною площею 2,3139 га (кадастровий номер 

6823086200:02:002:0001) на для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за межами с. Юрченки Летичівської 

селищної ради Хмельницької області для більш детального вивчення 

питання. 

11. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

 

Селищний голова                                               Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


