
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

 Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018 р.                                        Летичів                                               №  35 

 

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, 

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст.ст. 12, 33, 40, 118, 121, 122, 125, 126, 186 абзацом 2 п. 

1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про Державний земельний кадастр», ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити гр. Стадніку Миколі Макаровичу (с. Вербка) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

6823087000:02:002:0103) – 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. Вербка, вул. Центральна, 2; 

1.1 Передати гр. Стадніку Миколі Макаровичу у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 6823087000:02:002:0103) – 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. Вербка, вул. Центральна, 2. 

2. Затвердити гр. Стадніку Миколі Макаровичу (с. Вербка) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2150 га (кадастровий номер 

6823087000:02:002:0104) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                                       

с. Вербка, вул. Центральна, 2; 

2.1 Передати гр. Стадніку Миколі Макаровичу у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,2150га (кадастровий номер 6823087000:02:002:0104) – 01.03 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Вербка, вул. Центральна, 2. 

3. Затвердити гр. Гоменюк Марії Володимирівні (с. Грушківці) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

6823082400:01:001:0119) – 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. Грушківці, вул. Польова, 26; 

3.1 Передати гр. Гоменюк Марії Володимирівні у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 

6823082400:01:001:0119) – 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. Грушківці, вул. Польова, 26. 

 

4. Затвердити гр. Данилюк Раїсі Олексіївні (смт Летичів, вул. Соборна, 68/2) 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3674 га, в. т.ч.: 

 - 0,2500 га (кадастровий номер 6823082900:01:002:0090) – 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. Козачки, вул. Садова, 24; 

 - 0,1174 га (кадастровий номер 6823082900:01:002:0091) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Козачки, вул. Садова, 24; 

4.1 Передати гр. Данилюк Раїсі Олексіївні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку загальною площею 0,3674 га, в. т.ч.: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823082900:01:002:0090) – 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. Козачки, вул. Садова, 24; 



- 0,1174 га (кадастровий номер 6823082900:01:002:0091) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Козачки, вул. Садова, 24. 

5. Затвердити гр. Веселовій Зінаїді Петрівні (смт Летичів, вул. Гончарна, 10) 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га (кадастровий 

номер 6823055100:00:040:0084) – 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. 

Гончарна, 10; 

5.1 Передати гр. Веселовій Зінаїді Петрівні у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0600 га (кадастровий номер 6823055100:00:040:0084) – 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. Гончарна, 10. 

6. Затвердити гр. Юрковській Зої Йосипівні (м. Хмельницький,                            

вул. Тернопільська, 38, кв. 97) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

загальною площею 0,4700 га, в т. ч.: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823084600:03:001:0059) – 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. Ревуха, вул. Лісова, 6; 

 -  0,2200 га (кадастровий номер 6823084600:03:001:0058) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Ревуха, вул. Лісова; 

6.1 Передати гр. Юрковській Зої Йосипівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку загальною площею 0,4700 га, в т. ч.: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823084600:03:001:0059) – 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. Ревуха, вул. Лісова, 6; 

- 0,2200 га (кадастровий номер 6823084600:03:001:0058) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Ревуха, вул. Лісова. 



7. Затвердити гр. Квачук Поліні Іванівні (смт Летичів, вул. Руданського, 32) 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

номер 6823055100:00:016:0089) – 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. 

Руданського, 32; 

7.1 Передати гр. Квачук Поліні Іванівні у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 6823055100:00:016:0089) – 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. Руданського, 32. 

8. Затвердити гр. Саврацькому Костянтину Юрійовичу (с. Верхівка, вул. 

Шевченка, 50) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

(кадастровий номер 6823084200:04:001:0011) – 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. Новокостянтинів, вул. Млини, 41; 

8.1 Передати гр. Саврацькому Костянтину Юрійовичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 

6823084200:04:001:0011) – 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. Новокостянтинів, вул. Млини, 41. 

9. Затвердити гр. Антонюк Раїсі Василівні (смт Летичів, вул. Автопарківська, 

24/1) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0630 га (кадастровий 

номер 6823055100:00:013:0028) – 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. 

Автопарківська, 24/1; 

9.1 Передати гр. Антонюк Раїсі Василівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку площею 0,0630 га (кадастровий номер 

6823055100:00:013:0028) – 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. Автопарківська, 

24/1. 



10. Затвердити гр. Горбуновій Галині Василівні (вул. Руданського,72) 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1700 га, в т.ч.: 

- 0,1500 га. (кадастровий номер 6823055100:00:016:0091) – 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. Руданського,72; 

- 0,0200 га (кадастровий номер 6823055100:00:016:0090) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів; 

10.1 Передати гр. Горбуновій Галині Василівні (вул. Руданського,72) у 

приватну власність, як спадкоємиці земельну ділянку площею 0,1700 га в т.ч.: 

- 0,1500 га. (кадастровий номер 6823055100:00:016:0091) – 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. Руданського,72; 

- 0,0200 га (кадастровий номер 6823055100:00:016:0090) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів. 

11. Затвердити гр. Люблінській Зінаїді Дем’янівні (с. Сахни) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4500 га, в т. ч.: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0083) – 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. Липи, 9; 

- 0,2000 га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0082) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Сахни, вул. Липи; 

11.1 Передати гр. Люблінській Зінаїді Дем’янівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку загальною площею 0,4500 га, в т. ч.: 

- 0,2500 га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0083) – 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. Липи, 9; 

- 0,2000 га (кадастровий номер 6823085000:01:001:0082) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Сахни, вул. Липи. 



12. Затвердити гр. Люблінській Зінаїді Дем’янівні (с. Сахни) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823085000:01:006:0014) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, с. Сахни; 

12.1 Передати гр. Люблінській Зінаїді Дем’янівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823085000:01:006:0014) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

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

13. Затвердити гр. Лірі Валентині Василівні (с. Копитинці) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

6823084200:03:003:0013) – 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,  вул. Набережна, 38; 

13.1 Передати гр. Лірі Валентині Василівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 

6823084200:03:003:0013) – 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, вул. Набережна, 38. 

14. Затвердити гр. Лірі Валентині Василівні (с. Копитинці) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1900 га (кадастровий номер 

6823084200:03:001:0019) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                                     

с. Копитинці; 

14.1 Передати гр. Лірі Валентині Василівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку площею 0,1900 га (кадастровий номер 

6823084200:03:001:0019) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                                       

с. Копитинці. 

15. Затвердити гр. Лірі Валентині Василівні (с. Копитинці) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га (кадастровий номер 

6823084200:03:003:0012) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 



розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                                       

с. Копитинці; 

15.1 Передати гр. Лірі Валентині Василівні у приватну власність, як 

спадкоємиці земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 

6823084200:03:003:0012) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,                         

с. Копитинці. 

16. Затвердити гр. Удод Тимофію Леонтійовичу (смт Летичів, вул. Соборна, 

64) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

номер 6823055100:00:036:0089) – 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. 

Соборна, 64; 

16.1 Передати гр. Удод Тимофію Леонтійовичу у приватну власність, як 

спадкоємцю земельну ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823055100:00:036:0089) – 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. Соборна, 64. 

17. Затвердити гр. Гринькову Віктору Валентиновичу (смт Летичів, вул. 

Вовковинецька, 4) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

(кадастровий номер 6823055100:00:052:0016) – 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, смт Летичів, вул. Вовковинецька, 15; 

17.1 Передати гр. Гринькову Віктору Валентиновичу у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823055100:00:052:0016) – 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, смт Летичів, вул. Вовковинецька, 

15. 

18. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

19. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до 

Летичівського відділення Хмельницької ОДПІ. 



20. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

21. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

22. 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 

 

 


