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Про надання дозволів на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяви та клопотання про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, 

ст. ст. 12, 40, 79-1, 116, 118, 121,  122, Земельного кодексу України, ст. 1, 5, 7, 9 

Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Карачуну Григорію Михайловичу  дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,1900 га 02.01 - для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Центральна, 

3 с. Гречинці  Летичівський район Хмельницька область, з подальшою 

передачею у приватну власність. 

2. Надати гр. Горбанчук Галині Архипівні  дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,4900 га, а саме: 

- 0,2100 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Шкільна, 3  с. 

Гречинці  Летичівський район Хмельницька область. 



- 0,2800 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. 

Шкільна  с. Гречинці  Летичівський район Хмельницька область. 

3. Надати ВК «Летичівський райагробуд»  дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2000 га 11.02 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, за адресою: вул. Савіцького Юрія, 90/1 смт 

Летичів Летичівський район Хмельницька область. 

4.  Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

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

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії.  

5.  Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6.  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  


