ПРОЕКТ

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІ скликання
Сорок__________ сесії
Летичів

.12.2017р.

№ __

Про встановлення та погодження
зовнішніх меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості)
Розглянувши заяву гр. Іщук В.Г., Акти встановлення та погодження
зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12,
158, 198 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Іщук Віліні Григорівні, як спадкоємцю (смт Летичів,
вул. Олени Теліги, 2, кв. 12) акти 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) та площею
0,1471 га для ведення особистого селянського господарства, які
розташовані за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,
смт Летичів, вул. Вишнева, 4.
2. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу
Летичівської селищної ради Березовську Л.В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).
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.
24 листопада 2017 р.

смт Летичів

Ми, комісія у складі працівників селищної ради: начальника відділу житлово комунального господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища
Стадника В.М., начальника юридичного сектору Попатенка С.В. та головного спеціаліста
земельного відділу Таранюка В.П., провели обстеження земельних ділянок та склали
даний акт про те, що нами було розглянуто заяву (вх. №879 від 17.11.2017р.) в
присутності заявника гр. Іщук В.Г. (смт Летичів. вул. Вишнева, 4) та землекористувачасуміжника гр. Маринюка О.Л. (смт Летичів, вул. Вишнева 2/1)
Комісія встановила:
- земельні ділянки в смт Летичів, вул. Вишнева 4 перебувають в приватній власності
згідно державного акта від 07.06.1995 року серія ХМ №1079 (виданий на покійну
Коломієць Анастасію Макарівну);
- на вищевказані земельні ділянки площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та площею
0,1471 га для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за
адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н., смт Летичів, вул. Вишнева 4,
виготовляються технічні документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Замовником документації
із землеустрою є спадкоємиця гр. Іщук В.Г.;
- дані земельні ділянки межують із земельною ділянкою гр. Маринюка О.Л. за адресою:
смт Летичів, вул. Вишнева, 2/1. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку у
гр. Маринюка О.Л. не виготовлені;
- межа між земельними ділянками гр. Іщук В.Г. та гр. Маринюк О.Л. має сталий вигляд
та частково закріплена в натурі (на місцевості) огорожею;
- використання земельних ділянок гр. Іщук В.Г. здійснюється згідно кадастрового плану,
який зазначений в технічній документації із землеустрою.
Комісія рекомендує:
-

Погодити межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) без підпису сусіда суміжника гр. Маринюка О.Л.;
Даний Акт подати на затвердження сесії Летичівської селищної ради.

Члени комісії:

В. Стадник
С. Попатенко
В. Таранюк

