
                                                            

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 

 

26.03.2021 р.              Летичів                                             №53  

                                       

Про розгляд заяв та клопотань 

 

 Розглянувши заяви громадян та клопотання, керуючись статями 12, 79-

1, 81, 116, 118,120, 121, 122, 125, 126, 131, 134, 186, 186-1Земельного Кодексу 

України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 

ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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», 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. Шипінському Анатолію Івановичу у наданні в оренду 

земельної ділянки комунальної власності для комерційного використання 

орієнтованою площею 0,0100 га, на території Летичівської селищної ради 

оскільки передача земельної ділянки комунальної власності здійснюється за 

результатами проведення земельних торгів. 

 

2. Перенести розгляд заяви гр. Кацалапа Олега Ігоровича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража по вул. Савіцького Юрія 

смт Летичів на розгляд чергової сесії для більш детального вивчення 

питання. 

 

3. Перенести розгляд заяви гр. Романця Максима Сергійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража по вул. 

Савіцького Юрія смт Летичів на розгляд чергової сесії для більш детального 

вивчення питання. 



4. Відмовити  АТ «Хмельницькобленерго» в наданні згоди щодо 

встановлення земельного сервітуту на право проїзду та проходу до 

приміщення ЗТП-303, а також обслуговування, ремонту на належні на праві 

колективної власності земельній ділянці площею 0,3423 га (кадастровий 

номер 6823055100:00:034:0102)  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), яка розташована за адресою: 

вул. Польова, 97/10  с. Кудинка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області на підставі п.7 ст.118 Земельного кодексу України (невідповідність 

місця розташування земельної ділянки). 

 

5. Перенести розгляд заяви гр. Осадчого Володимира Захаровича про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства  (01.03), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення орієнтовною 

площею 1,7898 га кадастровий номер 6823085000:04:010:0003, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Сахни Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, до моменту реєстрації  земельної ділянки  в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

6. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник 

М.В.). 

 

 

 

 

Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


