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09.2020 р.              Летичів                                          №  

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись статями 12, 35, 40, 79-1, 81, 

116, 118,120, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1, 131 Земельного 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 гр. Гродюку Миколі Степановичу у надані дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Розсохувата Летичівського району Хмельницької області у 

зв’язку тим, що дана земельна ділянка є не сформованою (формування 

земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою, відповідно до ст. 

55 Закону України «Про землеустрій»). 

2. Перенести розгляд заяви гр. Маркевича Анатолія Броніславовича про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 2,1000 га 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована за межами с. Снітівка Летичівського району Хмельницької 

області, на розгляд наступної сесії, оскільки дане питання потребує більш 

детального вивчення. 

3. Перенести розгляд заяви гр. Майданюк Катерини Степанівни про 

передачу у приватну власність земельної ділянки площею 2,0000 га 

(кадастровий номер 6823085000:05:019:0005) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), сільськогосподарського призначення,  яка 

розташована за межами с. Сахни Летичівського району Хмельницької 



області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка потребує реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав. 

4. Перенести розгляд заяви  гр. Якуніної Антоніни Андріївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 1,4736 га (кадастровий номер 

6823085000:04:006:0031) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), яка розташована за межами с. Сахни Летичівського району 

Хмельницької області, на розгляд наступної сесії для більш детального 

вивчення даного питання. 

5. Відмовити гр. Бальжику Сергію Петровичу, що діє як опікун 

неповнолітнього Бальжика Назара Сергійовича в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,9402 га (кадастровий номер 6823082000:06:011:0009) із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що на дану 

земельну ділянку накладений арешт згідно ухвали Летичівського районного 

суду (від 14.03.2018 р. № 678/247/18). 

6. Відмовити гр. Бальжику Сергію Петровичу, що діє як опікун 

неповнолітнього Бальжика Назара Сергійовича в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,9599 га (кадастровий номер 6823082000:06:010:0013) із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

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

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з тим, що на дану 

земельну ділянку накладений арешт згідно ухвали Летичівського районного 

суду (від 14.03.2018 р. № 678/247/18). 

7. Перенести розгляд заяви  гр. Юрковського Валерія Миколайовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,7000 га для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), яка розташована за межами с. Снітівка Летичівського 

району Хмельницької області, на розгляд наступної сесії для більш 

детального вивчення даного питання. 

8. Перенести розгляд заяви  гр. Ковальчука Василя Олексійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01), яка 

розташована в с. Подільське Летичівського району Хмельницької області, на 

розгляд наступної сесії для більш детального вивчення даного питання. 

9. Перенести розгляд заяви  гр. Корнійчук Тетяни Дмитрівни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею – 1,9900 га (кадастровий номер 6823084600:07:001:0003) для ведення 

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

Терлівка Летичівського району Хмельницької області, на розгляд наступної 

сесії, оскільки дане питання потребує більш детального вивчення. 

 



10. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

 

11. 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 


