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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

__________сесії 

 

 .08.2021 р.             Летичів                                   №  

 

Про перенесення розгляду заяв та 

клопотань 

 

Розглянувши заяви  та клопотання, керуючись Конституцією України, 

ст. 12, 22, 79-1, 83, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст.50, 55 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», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Перенести розгляд заяви громадян Цимбалюк Вікторії Вікторівни та 

Жулкевського Вадима Вікторовича про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  площею 0,0800 га (кадастровий номер 

6823087000:07:002:0357) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій, яка розташована 

за межами населених пунктів Летичівської селищної ради, автодорога Львів -

Кіровоград - Знам’янка км. 229+220м, Летичівського району Хмельницької 

області до моменту державної реєстрації права комунальної власності на 

дану земельну ділянку державної власності, що передається у комунальну 

власність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.Перенести розгляд заяви гр. Нестеренко Неонілі Францівні про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею – 0,5000 га (кадастровий номер 

6823083700:04:016:0030) зі зміною цільового призначення із земель 

резервного фонду (17.00) сільськогосподарського призначення, на (01.03) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами с. Білецьке Летичівської селищної ради Хмельницької області до 

моменту реєстрації  земельної ділянки  в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 



3. Перенести розгляд заяв гр. Білявської Ольги В’ячеславівні про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані в с. Терлівка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області на чергову сесію для більш детальнішого вивчення 

даного питання.  

4. Перенести розгляд заяви гр. Аброскіна В’ячеслава Володимировича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 

2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (01.03), яка 

розташована в с. Буцні Летичівської селищної ради Хмельницької області на 

чергову сесію для більш детального вивчення. 

5. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

6. 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 
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