
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят першої сесії 

 

21.06.2019 р.                                     Летичів                                             № 41 

 

Про затвердження акту обстеження комісії 

для вирішення земельних спорів у межах 

населених пунктів щодо меж земельних 

ділянок, що перебувають у власності і 

користуванні громадян від 27.05.2019 року 

 

Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 158 

Земельного кодексу України, та з метою розгляду звернення гр. Русановського 

В.С. про безпідставну відмову в погоджені меж земельної ділянки, 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 гр. Русановському В’ячеславу Станіславовичу (смт. 

Летичів, вул. Л.Смолінського, 6) акт встановлення та погодження зовнішніх 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1300 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови, яка розташована за адресою:Хмельницька область, Летичівський 

район, смт. Летичів, вул. Смолінського Леоніда, 6). 

2.  Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

3.  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 

 

 



Акт 

обстеження комісії для вирішення земельних спорів у межах населених 

пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і 

користуванні громадян 

 

27 травня 2019 р.         смт Летичів 

 

Ми, комісія у складі: головного спеціаліста земельного відділу 

Летичівської селищної ради Процика О.В., спеціаліста земельного відділу 

Летичівської селищної ради Шевчук Т.В. та інспектора муніципальної інспекції 

з благоустрою Летичівської селищної ради Сірика В.С. провели обстеження 

земельної ділянки по вул. Л.Смолінського, 6, та склали даний акт про те, що 

нами було розглянуто заяву (вх. №Р-1968 від 19.04.2019 р.) в присутності 

заявника гр. Русановського С.В. (смт Летичів, пров. Л.Смолінського, 6) 

 

Комісія встановила: 
- на земельну ділянку площею - 0,1300 га. 02.01 - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вул. Л.Смолінського, 6 смт Летичів проводиться 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої 

є гр. Русановський В’ячеслав Станіславович; 

- вищезазначена земельна ділянка межує із земельною ділянкою гр. Царук С.С 

та гр. Царук В.С. по вул. Л.Смолінського; 

- межа між суміжними земельними ділянками по вул. Л.Смолінського чітко 

видна, має сталий вигляд – встановлена огорожа з металевої сітки; 

- проміри земельної ділянки гр. Русановського В.С. відповідають промірам 

зазначеним у кадастровому плані земельної ділянки; 

- гр. Царук С.С. та гр. Царук В.С. не погоджують зовнішню межу суміжної 

земельної ділянки гр. Русановському В.С.  

 

Комісія рекомендує: 

 

- Погодити зовнішню межу земельної ділянки за адресою смт Летичів вул. 

Л.Смолінського, 6 в натурі (на місцевості) без підпису сусідів суміжників; 

- Цей Акт подати на затвердження сесії Летичівської селищної ради.  

 

 

  

Члени комісії       Процик О. В. 

         Шевчук Т.В. 

Сірик В.С. 


