
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

 

  21.03.2019 р.                                        Летичів                                               № 37 

 

Про погодження  надання дозволу на 

розробку документації із землеустрою 

 

Розглянувши заяви громадян про погодження надання дозволу на розробку 

документації із землеустрою, взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити гр. Шрубковській Марії Іллівні (с. Грушківці) надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 
 

2. Погодити гр. Савченко Тетяні Тимофіївні (с. Грушківці) надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

3. Погодити гр. Колесник Тамарі Павлівні (с. Грушківці, вул. Лісова, 32) 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району 

Хмельницької області. 

 



4. Погодити гр. Касьянову Валентину Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Максима Рильського, 35) надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) площею 1,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення державної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Грушківці  Летичівського району Хмельницької області. 

 

5. Погодити гр. Касьяновій Меланії Дмитрівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

6. Погодити гр. Гудзак Лідії Тимофіївні (с. Грушківці) надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

7. Погодити гр. Ковальчук Галині Михайлівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

8. Погодити гр. Когут Світлані Олександрівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

9. Погодити гр. Скакун Ніні Дмитрівні (с. Грушківці) надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 



10. Погодити гр. Скакуну Віктору Олександровичу (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району 

Хмельницької області. 

11. Погодити гр. Синявській Катерині Дмитрівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці  Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

12. Погодити гр. Синявському Павлу Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Гальчевського Якова, 4) надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) площею 1,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення державної власності, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області. 

 

13. Погодити гр. Савчук Галині Тимофіївні (с. Грушківці) надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

14. Погодити гр. Савчук  Галині  Василівні (с. Грушківці, вул. Лісова, 1) 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

15. Погодити гр. Янишиній Галині Володимирівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

16. Погодити гр. Синявській Валентині Панасівні (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

17. Погодити гр. Полуденній Марії Іванівні (с. Грушківці) надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

18. Погодити гр. Боцюну Віктору Сергійовичу (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

19. Погодити гр. Боцюн Світлані Степанівні (с. Грушківці) надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

20. Погодити гр. Шрубковській Вірі Іванівні (с. Грушківці, вул. Печенюка, 

52) надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення державної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту с. Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області. 

 

21. Погодити гр. Рижій Лідії Василівні (с. Грушківці) надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

22. Погодити гр. Кулєші Людмилі  Володимирівні (с. Мухівці,  Немирівський 

район) надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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



місцевості) площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення державної 

власності, яка розташована за межами населеного пункту с. Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області. 

 

23. Погодити гр. Ткачук Людмилі Степанівні (с. Грушківці) надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

24. Погодити гр. Злочевській Тетяні Володимирівні (смт Летичів, вул. 

Сагайдачного, 8) надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,00 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

державної власності, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Грушківці Летичівського району Хмельницької області. 

 

25. Погодити гр. Шупровичу Йосипу Вікентійовичу (с. Грушківці) надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

26. Погодити гр. Синявській Олені Іванівні (с. Грушківці) надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,00 га 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області. 
 

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

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 
 

28. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 
 

29. 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 


