
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої  сесії 

 

 

27.04.2017р.                                       Летичів                                               № 21 

 

 

Про встановлення та погодження  

зовнішніх меж земельних ділянок в  

натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяву гр. Шиндировської Р.П., Акт встановлення та 

погодження зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

керуючись ст. 12, 158 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити акт встановлення та погодження зовнішніх меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею – 0,1500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Шиндировській Раїсі Петрівні за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Максима 

Кривоноса, 32/1. 

2. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  

 

 

 

 

 



 

АКТ 

обстеження комісії для вирішення земельних спорів у межах населених 

пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і 

користуванні громадян 

 
10квітня 2017 р.      смт Летичів 
 

Ми, комісія у складіспеціалістів земельного відділу Летичівської 

селищної радиТімофєєвої С.А.,Таранюка В.П. та Самойлової О.Г., провели 

обстеження земельної ділянки та склали даний акт про те, що нами було 

розглянуто заяву (вх. № Ш-170 від 30.03.2017 р.) гр. Шиндировської Раїси 

Петрівни (смт Летичів, вул. Максима Кривоноса, 32/1) в присутності 

заявника та сусіда-суміжника гр. Буйлова О.М.  

 

При обстежені земельної ділянки комісією встановлено наступне: 

 

- земельна ділянка площею 0,1500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка), яка знаходяться за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Максима Кривоноса, 32/1. 

перебуває у приватній власності згідно державного акту І–ХМ 

№007120 від 22.06.1994 року (виданого її покійному 

чоловікуШиндировському Миколі Івановичу.); 

- дана земельна ділянка межує із земельною ділянкою                                    

гр. БуйловаО.М. по вул. Максима Кривоноса, 32/2 (кадастровий 

номер:6823055100:00:041:0046, право зареєстровано 02.04.2013 року), 

яка знаходиться в приватній власності даного громадянина; 

- межа земельних ділянок між гр. Шиндировської Р.П.та сусідом – 

суміжником гр. Буйловим О.М. є сталоюта закріплена в натурі 

існуючою металевою огорожею (сіткою); 

- порушень меж та межових знаків земельної ділянки не виявлено. 

 

Комісія рекомендує:  

 

- погодити межі земельних ділянок без підпису сусіда-суміжника           

гр. Буйлова О.М., так як він безпідставно відмовляється погодити межі 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

- даний Акт подати на затвердження сесії Летичівської селищної ради. 

 

Члени комісії:                                                 С. Тімофєєва 

В. Таранюк 

О. Самойлова 


