
  
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять другої сесії 

31.07.2017 р.                                        Летичів                                               №   

 

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», рішенням першої сесії Летичівської селищної 

ради від 15.12.2015 р. №14-4/2015 «Про припинення юридичної особи 

Сусловецької сільської ради в зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання 

до Летичівської селищної ради», рішенням першої сесії Летичівської 

селищної ради від 15.12.2015 р. №15-4/2015 «Про припинення юридичної 

особи Снітівської сільської ради в зв’язку з реорганізацією шляхом 

приєднання до Летичівської селищної ради» та рішенням першої сесії 

Летичівської селищної ради від 15.12.2015 р. №16-4/2015 «Про припинення 

юридичної особи Сахнівської сільської ради в зв’язку з реорганізацією 

шляхом приєднання до Летичівської селищної ради», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити гр. Микуш Тамарі Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Автопарківська, 9 кв.1) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1500 га (кадастровий номер 6823055100:00:012:0048) – 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 Автопарківська,8/1; 

1.1. Надати гр. Микуш Тамарі Володимирівні у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер                  

6823055100:00:012:0048) – 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 

Автопарківська,8/1. 

 

2. Затвердити гр. Ковальчуку Анатолію Сільвестровичу (смт. Летичів, 

провулок Подільський,1/2) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1500 га (кадастровий номер 68233055100:00:049:0081) – 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 , провулок Подільський,1/2; 

2.1. Надати гр. Ковальчуку Анатолію Сільвестровичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 68233055100:00: 

049:0081) – 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, провулок 

Подільський,1/2. 

 

3. Затвердити гр. Моторному Івану Олександровичу (смт Летичів вул. 

Олега Ольжича,16) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0963 га (кадастровий номер 6823055100:00:034:0110) – 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 Олега Ольжича,16; 

3.1. Передати гр. Моторному Івану Олександровичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,0963 га (кадастровий номер 

6823055100:00:034:0110) – 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 Олега 

Ольжича,16. 

 

4. Затвердити гр. Горбатюк Галині Аполлінаріївні (м. Хмельницький,                 

вул. Тернопільська,26 кв.26) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га (кадастровий номер 6823085400:01:010:0016) – 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. Снітівка, вулиця Селянська,9; 

4.1. Передати гр. Горбатюк Галині Аполлінаріївні у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 



6823085400:01:010:0016) – 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, с. Снітівка, вулиця Селянська,9. 

 

5. Затвердити гр. Горбатюку Миколі Степановичу (с. Копитенці,                      

вул. Набережна,35) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823084200:03:002:0011) 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. Копитинці, вулиця Набережна,35; 

- 0,2028 га. (кадастровий номер 6823084200:03:002:0012) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Копитинці, вулиця Набережна,35; 

5.1. Передати гр. Горбатюку Миколі Степановичу у приватну власність 

земельну ділянку площею: 

 - 0,2500 га (кадастровий номер 6823084200:03:002:0011) 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. Копитинці, вулиця Набережна,35; 

- 0,2028 га. (кадастровий номер 6823084200:03:002:0012) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Копитинці, вулиця Набережна,35. 

 

6. Затвердити гр. Вальковому Василю Володимировичу (с. Суслівці, вул. 

Молодіжна,32) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823084200:01:003:0067) 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. Суслівці, вулиця Молодіжна,32; 

- 0,1100 га. (кадастровий номер 6823084200:01:003:0066) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Суслівці, вулиця Молодіжна,32; 

- 0,1600 га. (кадастровий номер 6823084200:01:001:0068) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Суслівці, вулиця Молодіжна; 



6.1. Передати гр. Вальковому Василю Володимировичу у приватну 

власність земельну ділянку площею: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823084200:01:003:0067) 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. Суслівці, вул. Молодіжна, 32; 

- 0,1100 га. (кадастровий номер 6823084200:01:003:0066) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Суслівці, вулиця Молодіжна,32; 

- 0,1600 га. (кадастровий номер 6823084200:01:001:0068) 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Суслівці, вулиця Молодіжна. 

 

7. Затвердити гр. Костюку Вадиму Петровичу (с. Сахни, вул. 

Молодіжна,15) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0026) – 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. Сахни, вул. Молодіжна,15; 

7.1. Надати гр. Костюку Вадиму Петровичу у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0026) – 

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, 

с. Сахни, вул. Молодіжна,15. 

 

8. Затвердити гр. Щербатюку Володимиру Федоровичу (Вінницька обл.,    

м. Хмільник, вул. Кутузова, 87) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1364 га (кадастровий номер 6823055100:00:024:0024) – 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, вул. Смолінського Леоніда (Куйбишева), 

15; 

8.1. Надати гр. Щербатюку Володимиру Федоровичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1364 га (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0024) – 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, вул. Смолінського 

Леоніда (Куйбишева), 15. 



 

9. Затвердити гр. Леонтьєвій Ядвізі Юліанівна, гр. Леонтьєву Вячеславу 

Івановичу та гр. Леонтьєву Олександру Івановичу (смт Летичів, вул. Івана 

Зубкова, 36/4) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1040 

га (кадастровий номер 6823055100:00:037:0086) – 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, вул. Івана Зубкова (Фрунзе), 36/4; 

9.1. Надати гр. Леонтьєвій Ядвізі Юліанівні, гр. Леонтьєву Вячеславу 

Івановичу та гр. Леонтьєву Олександру Івановичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1040 га (кадастровий номер 

6823055100:00:037:0086) – 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, вул. Івана Зубкова, 

(Фрунзе), 36/4 відповідно часток вказаних у праві власності на нерухоме 

майно по 1/3 частці кожному. 

 

 

10. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

 

11. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

 

12. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                        І. Тисячний 


