
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят _____ сесії 

Летичів   

___.08.2018 р.                                                                                        №  

 

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), 

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__.08.2018р. № __ 

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 Бас Любов 

Леонідівна  

(с. Рудня) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Рудня,  

вул. Садова, 8 

6823084600:01:002:0051 

0,2500 02.01 Свідоцтво про право 

особистої власності на 

житловий будинок від 

22.04.1993 року 

2 Чукарук Тетяна 

Миколаївна 

(с. Вербка) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Вербка,  

вул. Центральна, 38 

6823087000:02:002:0043 

0,2500 02.01 Договір купівлі-

продажу від 03.09.2012 

року № 975 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради 

від _.08.2018р. № __ 

 

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 Кубріцька 

Валентина 

Миколаївна          

(м. Вінниця, вул.  

М. Заньковецької, 

26 ) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Майдан-Сахнівський,  

вул. Садова, 61 

6823085000:03:004:0005 

0,2500 02.01 Рішення сесії 

Сахнівської сільської 

ради народних 

депутатів від 

30.12.1993 року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 19.08.2015 року    

№ 2-1741 



2 Кубріцька 

Валентина 

Миколаївна          

(м. Вінниця, вул.  

М. Заньковецької, 

26 ) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Майдан-Сахнівський 

6823085000:03:004:0006 

0,5900 01.03 Рішення сесії 

Сахнівської сільської 

ради народних 

депутатів від 

30.12.1993 року № 2, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 19.08.2015 року    

№ 2-1741 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення сесії селищної ради 

від __.08.2018р. № 

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 Шрубковський  

Василь Петрович 

(с. Суслівці) 

 

Шрубковська 

Світлана 

Миколаївна (с. 

Суслівці, Шірпала 

Леоніда, 10)  

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Суслівці, 

вул. Шірпала Леоніда, 

10 

6823084200:01:001:0075 

0,2500 02.01 Договір 

купівлі-

продажу 

житлового 

будинку від 

05.05.2008 року 

№ 992 

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


