
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

Летичів   

25.06.2018 р.                                                                                        № 48 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

взявши до уваги рекомендації комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 118, 120, 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 технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у 

приватну власність земельні ділянки громадянам (додаток 1).  

2. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у 

приватну власність земельні ділянки громадянам, як спадкоємцям (додаток 

2) 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натур (на місцевості)  та надати у 

спільну часткову власність відповідно до часток вказаних у праві власності 

на нерухоме майно (додаток 3). 

4. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

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

Летичівського відділення Хмельницької ОДПІ. 



6. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради 

від 25.06.2018р. № 48 

 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються земельні 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови і для  ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦПЗ 

Підстава 

1 Баранова Ніна 

Іванівна 

(с. Терлівка) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Терлівка,  

вул. Равнялічева, 24 

6823084600:04:002:0056 

0,2500 02.01 Свідоцтво про право 

особистої власності на 

житловий будинок від 

06.02.1990 року 

2 Кравчук Тетяна 

Олександрівна              

(смт Летичів, вул. 

Героїв Крут, 22) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Толстого, 2 

6823055100:00:033:0107 

0,0751 02.01 Договір про поділ 

житлового будинку в 

натурі та припинення 

спільної часткової 

власності від  

11.05.2018 року № 342  

3 Шевчук Світлана 

Миколаївна 

(м. Хмельницький, 

вул. Молодіжна, 

17/2, кв. 40) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Іванинці,  

вул. Польова, 5 

6823082000:03:003:0057 

0,2500 02.01 Свідоцтво про право на 

спадщину за законом   

№ 1144 від 20.11.2017 

року 

4 Савіцький Вадим 

Геннадійович 

(смт Летичів, вул. 

Зубкова Івана, 38/1) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Зубкова Івана, 61/1 

6823055100:00:037:0053 

0,0847 02.01 Договір купівлі-

продажу житлового 

будинку від 19.12.2017 

року № 1-970 

5 Бондар Наталія 

Анатоліївна  

(с. Малі Кутищі, 

вул. Леніна, 16) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Козачки,  

вул. Молодіжна, 19 

6823082900:01:002:0092 

0,2500 02.01 Договір купівлі-

продажу житлового 

будинку від 06.03.2018 

року № 1-103 

6 Коваль Олена 

Миколаївна           

(с. Западинці, вул. 

Центральна, 48) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Гречинці 

6823082000:01:001:0330 

0,3447 01.03 Рішення сорокової 

позачергової сесії 

Гречинецької сільської 

ради від 24.07.2015 

року № 5-1/2015р. 



7 Саволюк Юрій 

Анатолійович  

(с. Копитинці) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Копитинці,            

вул. Набередна, 23 

6823084200:03:002:0023 

0,3835 01.03 Рішення сорок сьомої 

сесії Сусловецької 

сільської ради від 

09.10.2015 року            

№ 4/2015р. 

8 Саволюк Юрій 

Анатолійович  

(с. Копитинці) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Копитинці             

6823084200:03:001:0025 

0,4070 01.03 Рішення сорок сьомої 

сесії Сусловецької 

сільської ради від 

09.10.2015 року            

№ 4/2015р. 

9 Саволюк Юрій 

Анатолійович  

(с. Копитинці) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Копитинці             

6823084200:03:001:0026 

0,1230 01.03 Рішення сорок сьомої 

сесії Сусловецької 

сільської ради від 

09.10.2015 року            

№ 4/2015р. 

10 Рудковська Лариса 

Олександрівна         

(смт Летичів, вул. 

Героїв Крут, 22) 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів, 

вул. Героїв Крут, 22             

6823055100:00:033:0106 

0,0793 02.01 Договір дарування від 

06.06.2018 року № 365 

11 Маскевич Жанна 

Петрівна 

 (смт Летичів, вул. 

Зубкова Івана, 45) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Рудня           

6823084600:01:004:0056 

0,1764 01.03 Рішення  п’ятдесятої 

сесії Летичівської 

селищної ради 

24.05.2018 року № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради 

від 25.06.2018р. № 48 

 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються земельні 

ділянки у власність, як спадкоємцям для будівництва і обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови і для  ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦПЗ 

Підстава 

1 Луцишин 

Олександр 

Васильович          

(м. Хмельницький, 

вул. Чапаєва, 74) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Суслівці,  

вул. Загрибельна, 111 

6823084200:01:008:0043 

0,2297 02.01 Рішення сесії 

Сусловецької сільської 

ради народних 

депутатів від 

26.03.1996 року № 25, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 10.09.2012 року    

№ 1-920 

2 Луцишин 

Олександр 

Васильович          

(м. Хмельницький, 

вул. Чапаєва, 74) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Суслівці 

6823084200:01:008:0042 

0,2300 01.03 Рішення сесії 

Сусловецької сільської 

ради народних 

депутатів від 

26.03.1996 року  № 25, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 10.09.2012 року    

№ 1-920 

3 Буриш Світлана 

Василівна              

(м. Деражня, вул. 

Грушевського, 9, 

кв. 1) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Анютине,  

вул.  Лісова, 9 

6823082900:02:001:0022 

0,2500 02.01 Рішення чотирнадцятої 

сесії Козачківської 

сільської ради 

народних депутатів від 

07.12.1993 року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 05.12.2013 року    

№ 2420 

4 Буриш Світлана 

Василівна              

(м. Деражня, вул. 

Грушевського, 9, 

кв. 1) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Анютине  

6823082900:02:001:0021 

0,2338 01.03 Рішення чотирнадцятої 

сесії Козачківської 

сільської ради 

народних депутатів від 

07.12.1993 року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 05.12.2013 року    

№ 2420 



5 Гаврилюк Любов 

Іванівна                 

(с. Голенищеве) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Голенищеве, 

вул. Вишнева, 48  

6823080400:01:008:0069 

0,2500 02.01 Рішення сесії 

Голенищівської 

сільської ради від 

08.04.1997 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 12.03.2018 року    

№ 1-110 

6 Гаврилюк Любов 

Іванівна                 

(с. Голенищеве) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Голенищеве 

6823080400:01:008:0070 

0,3351 01.03 Рішення сесії 

Голенищівської 

сільської ради від 

08.04.1997 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 12.03.2018 року    

№ 1-110 

7 Цвіра Світлана 

Іванівна                

(м. Хмельницький, 

вул. Щорса, 44, кв. 

6) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Ялинівка,               

вул. Молодіжна, 97 

6823087000:01:001:0097 

0,2500 02.01 Рішення сесії 

Ялинівської сільської 

ради від 10.04.2001 

року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 29.01.2016 року    

№ 1-56 

8 Цвіра Світлана 

Іванівна                

(м. Хмельницький, 

вул. Щорса, 44, кв. 

6) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Ялинівка,               

вул. Молодіжна 

6823087000:01:001:0098 

0,3800 01.03 Рішення сесії 

Ялинівської сільської 

ради від 10.04.2001 

року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 29.01.2016 року    

№ 1-56 

9 Сачок Ганна 

Степанівна              

(с. Голенищеве) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Голенищеве,               

вул. Набережна, 37 

6823080400:01:010:0012 

0,2500 02.01 Рішення шістнадцятої 

сесії Голенищівської 

сільської ради від 

25.10.1993 року № 1, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 09.02.2018 року    

№ 175 

10 Сачок Ганна 

Степанівна              

(с. Голенищеве) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Голенищеве,                

6823080400:01:010:0011 

0,2700 01.03 Рішення шістнадцятої 

сесії Голенищівської 

сільської ради від 

25.10.1993 року № 1, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 09.02.2018 року    

№ 175 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення сесії селищної ради 

від 25.06.2018р. № 48 

 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надаються у спільну 

часткову власність відповідно до часток вказаних у праві власності на нерухоме майно для 

будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) – землі житлової та громадської забудови  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦПЗ 

Підстава 

 

 

Частка 

 

1 Саволюк Катерина 

Степанівна          

(с. Копитинці) 

  

Саволюк Юрій 

Анатолійович 

(с. Копитинці) 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Копитинці,  

вул. Набережна, 23 

6823084200:03:002:0022 

0,2500 02.01 Договір 

купівлі-

продажу 

житлового 

будинку від 

11.05.2005 року 

№ 457 

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


