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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Дев’яносто_______ сесії 

 

 

__.08.2020 р.              Летичів                                          № ___ 

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись статями 12, 35, 

79-1, 81, 116, 118,120, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1, 131 Земельного Кодексу 

України, статями 1216, 1218, 1225  Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про 

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

самоврядування»,   рішення 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», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити ТОВ «Альянс-Фарм» у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 80 кв.м., 

по вул. Соборна, 1 смт Летичів, з подальшою передачею вказаної земельної 

ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту, у зв’язку 

з відсутністю містобудівної документації та  на підставі частини 6 статті 118 

Земельного кодексу України (відсутність графічного матеріалу).  

2. Відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), орієнтовною площею 2,0000 га, 

на підставі частини 6 статті 118 Земельного кодексу України (у  зв’язку з 

неподанням графічного матеріалу): 

2.1 Синявському Тарасу Олеговичу; 



2.2 Синявській Ірині Костянтинівні. 

 

3. Відмовити гр. Колеснику Руслану Петровичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки з 

цільовим призначенням (01.08) - для сінокосіння, орієнтовною площею 

1,5000 га, яка розташована в межах населеного пункту смт Летичів, з 

подальшою передачею в оренду в зв’язку з тим що, право оренди на земельні 

ділянки для сінокосіння в прибережній смузі річки підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

4. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.). 

 

 

Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ 


