
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

 

29.04.2021 р.                                        Летичів                                    №22  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), керуючись ст. ст. 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 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», 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити  гр. Вільчинській Аллі Василівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1,9630 га (кадастровий номер 

6823081600:03:007:0236) – 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

1.1 Передати гр. Вільчинській Аллі Василівні у приватну власність 

земельну ділянку площею 1,9630 га (кадастровий номер 

6823081600:03:007:0236) – 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

2. Затвердити  гр. Антонюк Ніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) площею 2,9782 га (кадастровий номер 

6823082000:06:001:0127) – 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

2.1 Передати гр. Антонюк Ніні Іванівні у приватну власність земельну 

ділянку площею 2,9782 га (кадастровий номер 6823082000:06:001:0127) – 

01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, категорія 

земель - землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на 

території  Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

3. Затвердити  гр. Грубальській Валентині Панасівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 1/2 частки земельної частки (паю)  

площею 1,9630 га (кадастровий номер 6823081600:03:007:0239) – 01.01 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

3.1 Передати гр. Грубальській Валентині Панасівні у приватну власність 

земельну ділянку 1/2 частки земельної частки (паю) площею 1,9630 га 

(кадастровий номер 6823081600:03:007:0239) – 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території  

Летичівської селищної ради  Хмельницької області. 

4. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

5. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

 

Селищний голова                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 


