
                                                                                       

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят першої сесії 

Летичів   

21.06.2019 р.                                                                                        № 35 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам  

 

Розглянувши заяви громадян та технічну документацію 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,  п. 17 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», взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передати у приватну власність земельні ділянки громадянам для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, як спадкоємцю відповідно до 

часток вказаних у свідоцтві про право на спадщину (додаток 3). 

4. Припинити гр. Дубик Тетяні Миколаївні (с. Грушківці) право 

постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га цільовим 

призначенням –  для ведення особистого підсобного господарства, категорія 

земель - землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 



населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області, що здійснюється на підставі державного акту на право 

постійного користування землею серія ХМ №006396, зареєстрованого в книзі 

записів державних актів на право постійного користування землею за № 37 від 

12 жовтня 2001 року; 

4.1 Державний акт на право постійного користування землею (серія ХМ 

№006396) виданий на підставі рішення Грушковецької сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області від 05.05.2001 року №5, який 

зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного 

користування землею за № 37 від 12 жовтня 2001 року  визнати таким що 

втратив чинність; 

4.2 Затвердити гр. Дубик Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:022:0012) 

– 01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області; 

4.3 Передати гр. Дубик Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:022:0012) – 01.03 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області.  

5. Припинити гр. Дубик Софії Дорофіївні (с. Грушківці) право постійного 

користування земельною ділянкою площею 1,0000 газ цільовим призначенням 

–  для ведення особистого підсобного господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, що здійснюється на підставі державного акту на право постійного 

користування землею серія ХМ №006395, зареєстрованого в книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 36 від 12 

жовтня 2001 року; 

5.1 Державний акт на право постійного користування землею (серія ХМ 

№006395) виданий на підставі рішення Грушковецької сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області від 05.05.2001 року №5, який 

зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного 

користування землею за № 36 від 12 жовтня 2001 року  визнати таким що 

втратив чинність; 

5.2 Затвердити гр. Дубик Софії Дорофіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:022:0011) 

– 01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області; 



5.3 Передати гр. Дубик Софії Дорофіївні у приватну власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер 6823082400:03:022:0011) – 01.03 

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

6. Затвердити гр. Палійчук Галині Степанівні (смт Верховина, вул. 

Данищука, 50а, кв. 2) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 2,1016 га (кадастровий номер 6823085400:05:043:0014) – 01.01 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів Снітівської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області; 

6.1 Передати гр. Палійчук Галині Степанівні у приватну власність 

земельну ділянку площею 2,1016 га (кадастровий номер 

6823085400:05:043:0014) – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Снітівської сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

7. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

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

Красилівського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області  (Летичівська ДПІ) 

та до відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій 

області. 

9. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни 

в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

10. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

11. 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 71 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 21.06.2019 р. № 35 

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 та для  ведення особистого селянського господарства, для індивідуального 

садівництва, 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 Подлєска Анісія 

Федорівна 

(смт Летичів, вул. 

Свободи, 17) 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів, 

вул. Свободи, 17 

6823055100:00:042:0038 

0,0800 02.01 Договір дарування 

житлового будинку від 

17.05.2019 № 499 

2 Безкоровальний 

Володимир 

Миколайович (смт 

Летичів, вул. 

Соборна 69/4 кв.6) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів, вул. Героїв 

Крут,49 

6823055100:00:023:0063 

0,1500 02.01 Договір дарування1/2 

частки житлового 

будинку від 10.12.2018 

№ 684 

Свідоцтво про право на 

спадщину за  законом 

від 06.11.2018 року № 

1-724 

3 Шкарпета 

Антоніна 

Олексіївна (м. Бар, 

вул. Воїнів-

Інтернаціоналістів, 

21 кв.9) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Ялинівка, 

вул. Молодіжна, 84 

6823087000:01:001:0106 

0,2350 02.01 Свідоцтво про право на 

спадщину за  законом 

від 04.10.2005 року № 

1-254 

4 Кобель Олександр 

Миколайович 

(смт Летичів, вул. 

Кармалюка, 30, кв. 

3) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Марківці, 

вул. Центральна, 24 

6823081600:02:001:0205 

0,2000 02.01 Рішення 33-ої сесії 

Горбасівської сільської 

ради від 20.05.2014 

року № 5-33/2014, 

свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом  

від 14.11.2011 р. № 2-

1202  

5 Кобель Олександр 

Миколайович 

(смт Летичів, вул. 

Кармалюка, 30, кв. 

3) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Марківці 

6823081600:02:001:0206 

0,1800 01.03 Рішення 33-ої сесії 

Горбасівської сільської 

ради від 20.05.2014 

року № 5-33/2014 

6 Сідлецький Леонід  

Аполлінарович  

(с. Снітівка,  

вул. Максимчука,4) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Снітівка, 

вул. Максимчука, 4 

6823085400:01:006:0027 

0,2500 02.01 Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 11.08.2017 року № 

653 

 



Додаток 2 

до рішення 71 сесії  

Летичівської селищної ради 

від 21.06.2019 р. № 35 

 

                                                                     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 житлових будинків, 

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

громадської забудови та 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 Малаков Євгеній  

Євгенійович  

(с. Малаківщина) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Малаківщина,  

вул. Пасічна, 18 

6823085400:02:001:0007 

0,2500 02.01 Рішення чотирнадцятої 

сесії Снітівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

28.12.1993 року № 1, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 15.06.2017 р. № 1-

366 

2 Мазуркевич  

Василь Якович  

(с. Розсохувата) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Розсохувата,  

вул. Вишнева, 1 

6823087000:06:005:0010 

0,2500 02.01 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 28.08.2007 р. №2169 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 11.02.2016 р. № 61 

Свідоцтво про право 

власності на житловий 

будинок від 

01.04.1991р.  

3 Мазуркевич  

Василь Якович  

(с. Розсохувата) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Розсохувата 

6823087000:06:005:0010 

0,2300 01.03 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 28.08.2007 р. №2169 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 11.02.2016 р. № 61 

4 Мазуркевич  

Василь Якович  

(с. Розсохувата) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Розсохувата 

6823087000:06:005:0011 

0,3400 01.03 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 



09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 28.08.2007 р. №2169 

Свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом 

від 11.02.2016 р. № 61 

5 Верханівський 

Володимир 

Павлович  

(м. Вінниця, вул. 

Київська, 108, кв. 

81) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лісо-Березівка, 

Лісова, 28 

6823087000:03:001:0068 

0,2500 02.01 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 18.09.2009 р. №1571 

 

6 Верханівський 

Володимир 

Павлович  

(м. Вінниця, вул. 

Київська, 108, кв. 

81) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лісо-Березівка 

6823087000:03:001:0069 

0,3500 01.03 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 18.09.2009 р. №1571 

 

7 Верханівський 

Володимир 

Павлович  

(м. Вінниця, вул. 

Київська, 108, кв. 

81) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лісо-Березівка 

6823087000:03:001:0067 

0,2000 01.03 Рішення п’ятнадцятої 

сесії Ялинівської 

сільської ради 

народних депутатів від 

09.08.1993 року № 5, 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 18.09.2009 р. №1571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення 71  сесії 

Летичівської селищної ради 

від 21.06.2019 р. № 35 

 

 

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 спадкоємцеві відповідно до часток вказаних у свідоцтві про право на 

спадщину для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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 Муляр Василь 

Павлович 

(с. Копачівка, 

Деражнянського 

району)  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

Снітівська сільська рада 

6823085400:05:029:0016 

2,5549 01.01 Розпорядження 

Летичівської районної 

державної адміністрації 

від 03.08.2018 р. 

№273/2018-р 

2 ½ - Навроцька 

Валентина 

Петрівна  

(смт Летичів, вул. 

Кармелюка, 32, 

кв.2) 

½ Мацькайло 

Наталія Петрівна  

(м. Хмельницький, 

вул. Горбанчука, 6, 

кв. 78) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

Снітівська сільська рада 

6823085400:04:016:0002 

2,8112 01.01 Розпорядження 

Летичівської районної 

державної адміністрації 

від 29.12.2018 р. 

№494/2018-р 

3 Базилюк Євгенія 

Кирилівна  

(м.Кропевницький, 

вул. Космонавта 

Попова, 9, корпус 

3, кв. 62) 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

Гречинецька сільська 

рада 

6823082000:05:014:0110 

3,7594 01.01 Рішення шістдесят 

четвертої сесії 

Летичівської селищної 

ради від 21.02.2019 

року №38 

 

 

 

 


