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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
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_.10.2019 р.                                   Летичів                                          № 
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель колективної власності 

 

Розглянувши заяви громадян  про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією 

України, ст. ст. 12, 79/1, 92, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 1, 5, 7, 9 Закону України “Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України від 10.07.2018 р. №2498 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», взявши до уваги рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати гр. Войчишиній Лідії Іванівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,6800 га  № 

312 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колективної власності КСП імені Кірова на території Козачківської сільської 

ради. 



2. Надати гр. Богомаз Тетяні Сергіївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,9176 га  № 

208 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колективної власності СС «Червона зірка» на території Сахнівської сільської 

ради. 

3. Громадянам замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

подати їх на затвердження у встановленому законом порядку. 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.).  

 

 

Селищний голова      Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 


