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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

___________сесії 

 

08.2021 р.                                           Летичів                                               №  

Про затвердження акту обстеження комісії 

для вирішення земельних спорів у межах 

населених пунктів щодо меж земельних 

ділянок, що перебувають у власності і 

користуванні громадян  

 

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 заяви гр. Олійнічук Наталії 

Сергіївни,селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити акт обстеження комісії для вирішення земельних спорів у 

межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у 

власності і користуванні громадян від 19.07.2021 р на земельну ділянку площею 

0,1500 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,     

смт. Летичів, вул. Бугська, 66/1 (акт додається). 

2 Виконання цього рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

3. 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 

 

 

 

 



Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт 

 

обстеження комісії для вирішення земельних спорів у межах населених пунктів 

щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 

громадян 

 

«19» липня 2021 р.         смт Летичів 

 

Ми, комісія у складі працівників селищної ради: головних спеціалістів 

відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Самойлової Олени 

Григорівни, Тімофєєвої Світлани Андріївни, головного спеціаліста відділу 

ЖКГ, інфраструктури, охорони навколишнього середовища Слободянюка 

Руслана Сергійовича розглянули заяву гр. Олійнічук Наталії Сергіївни            

(вх. № О-255 від 11.06.2021 р.) та провели обстеження земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: смт Летичів, вул. Бугська, 66/1 в присутності мами 

заявниці гр. Баранович Надії Василівни. 
 

Комісія встановила: 

-  на земельну ділянку за адресою смт. Летичів, вул. Бугська, 66/1 площею 

0,1500 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) виготовляється 

технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Олійнічук Н.С., яка являється власником житлового 

будинку на підставі свідоцтва про право на спадщину. 

- на підставі рішення сьомої сесії від 14.09.1999 р. №21 земельна ділянка 

загальною площею 0,3200 га в т.ч. 0,1500 га для будівництва та обслуговування 

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

0,1700 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Хмельницька область, смт Летичів, вул. Бугська, 66/1 передана у 

приватну власність Бароновичу Сергію Михайловичу. 

-  дана земельна ділянка межує із присадибною земельною ділянкою за 

адресою: смт Летичів, вул. Бугська, 66, на яку відсутня документація на 

житловий будинок та земельну ділянку (спадкоємця не встановлено). 

 

 Комісія рекомендує: 

 

- погодити зовнішню межу земельної ділянки за адресою: смт. Летичів, 

вул. Бугська, 66/1, яка межує з земельною ділянкою по вул. Бугська, 66 без 

підпису сусіда суміжника, так як дану земельну ділянку не встановлено 

спадкоємців. 

- даний акт подати на затвердження сесії Летичівської селищної ради. 
 

 

Члени комісії:                                                            Олена САМОЙЛОВА 

                                                  Світлана ТІМОФЄЄВА 

                                                                           Руслан СЛОБОДЯНЮК 
 


