
  
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої сесії 

27.04.2017 р.                                        Летичів                                               № 13 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою 

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

місцевості), керуючись ст.ст. 12, 40, 120, 121, 122 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

України «Про землеустрій», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити гр. Якушкіну Володимиру Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Козацька, 11) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1294 

га (кадастровий номер 6823055100:00:046:0047) – 02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вулиця Козацька, 11. 

1.1. Надати гр. Якушкіну Володимиру Миколайовичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1294 га (кадастровий номер 

6823055100:00:046:0047) – 02.01 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

категорія земель - землі житлової та громадської забудови за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вулиця Козацька, 11. 

 

2. Затвердити гр. Гончаровій Антоніні Григорівні (с. Рудня) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га (кадастровий 

номер 6823084600:01:003:0123) – 02.01 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



категорія земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована 

за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. Рудня, вулиця 

Лугова, 6. 

2.1. Надати гр. Гончаровій Антоніні Григорівні у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 

6823084600:01:003:0123) – 02.01 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

категорія земель - землі житлової та громадської забудови, яка розташована 

за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. Рудня, вулиця 

Лугова, 6. 

 

3. Затвердити гр. Шмалію Івану Йосиповичу (смт Летичів, вул. Подільська, 

29) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га 

(кадастровий номер 6823055100:00:047:0029) – 02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вулиця Подільська, 29. 

3.1. Надати гр. Шмалію Івану Йосиповичу у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 6823055100:00:047:0029) – 

02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель - землі житлової та 

громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вулиця Подільська, 29. 

 

4. Затвердити гр. Шаповалову Роману Васильовичу  (м. Вінниця, вул. 

Космонавтів, 15, кв.16) технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки площею 0,2800 

га (кадастровий номер 6823081600:02:001:0198) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Марківці. 

4.1. Надати гр. Шаповалову Роману Васильовичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2800 га (кадастровий номер 

6823081600:02:001:0198) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. 

Марківці. 

 

5. Затвердити гр. Шаповалову Руслану Васильовичу (м. Вінниця, вул. 

Космонавтів, 15, кв.16) технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки площею 0,2500 

га (кадастровий номер 6823081600:02:001:0199) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Марківці. 



5.1. Надати гр. Шаповалову Руслану Васильовичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 

6823081600:02:001:0199) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,        

с. Марківці. 

 

6. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

 

7. Земельному відділу Летичівської  селищної ради внести відповідні зміни 

в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

 

Селищний голова                                                        І. Тисячний 


