
ПРОЕКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018 р.                                         Летичів                                             № 38 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, 

ст. ст. 12, 33, 40, 118, 120, 121, 122, Земельного кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Волчкову Ярославу Віталійовичу (с. Терлівка, вул. 

Равнялічева, 14) дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,2333 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована по вул. Равнялічева, 12 с. Терлівка Летичівський район 

Хмельницька область, з подальшою передачею в приватну власність.  

2. Надати гр. Савіцькому Вадиму Геннадійовичу (смт Летичів, вул. 

Зубкова Івана, 38/1) дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0847 га - для будівництва і обслуговування житлового 

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

земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 

Зубкова Івана, 61/1 смт Летичів Летичівський район Хмельницька область, з 

подальшою передачею в приватну власність.  

3. Надати гр. Клемешову Олександру Анатолійовичу (м. Вінниця, вул. 

Магістратська, 78, кв. 19) дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0159 га для будівництва та обслуговування будівель 



торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, яка 

розташована по вул. Шевченка, 9 смт Летичів Летичівський район 

Хмельницька область.  

4. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Хмельницьктранс» 

(код за ЄДРПОУ 03119374, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 6) дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,3060 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства, категорія земель – 

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 1. 

5. Надати гр. Будзінському Валерію Броніславовичу (м. Хмельницький, 

вул. Зарічанська, 44/1, кв. 45) дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,6758 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, Летичівський район, с. Подільське, вул. Центральна, 7. 

6. Надати ТОВ «ВІННАФТОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 38919365, м. Вінниця, 

вул. Театральна, 20) дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0500 га (кадастровий номер) для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (для обслуговування АЗС), категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вул. Героїв Крут, 14/1. 

7. Надати гр. Панчук Валентині Степанівні  (с. Новокостянтинів) дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0583 га  

(кадастровий номер 6823084200:04:003:0008) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на землях житлової та громадської забудови, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                      

с. Новокостянтинів, вул. Центральна,40/1. 

8. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) оформити у 

відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження сесії.  

9. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

10. 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   



 


