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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

_______ сесії 

 

  .08.2021 р.                                    Летичів                                           №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

 

Розглянувши заяви та клопотання щодо надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ст. ст. 12, 22, 33, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 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. Цюрукало Зінаїді Павлівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, а саме:  

- площею – 0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, с. Копитинці, вул. Набережна, 92; 

- площею – 0,1215 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за адресою: с. Копитинці Летичівської селищної ради 

Хмельницької області.  

 

2. Надати гр. Маковській Ларисі Григорівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, а саме:  

- площею – 0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), категорія земель – землі 



житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, с. Козачки, вул. Лугова, 21; 

- площею – 0,3464 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03),  категорія земель – землі  сільськогосподарського призначення,  в тому 

числі: ділянка № 1- 0,0633 га, ділянка №2 – 0,1444 га, ділянка №3 – 0,0799 га,  

ділянка №4 – 0,0588 га, яка знаходиться в с. Козачки Летичівської селищної 

ради Хмельницької області. 

 

3. Надати гр. Бутлір Галині Станіславівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, а саме:  

- площею – 0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови за адресою: Хмельницька область,                  

с. Бохни, вул. Гагаріна, 75А; 

- площею – 0,3300 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03),  категорія земель – землі  сільськогосподарського призначення, в тому 

числі: ділянка № 1- 0,1000 га, ділянка №2 – 0,2300 га, яка знаходиться в             

с. Бохни Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

 

4. Надати гр. Приказюк Лідії Василівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, а саме:  

- площею – 0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови за адресою: Хмельницька область,                  

с. Козачки, вул. Жовтнева, 19; 

-площею – 0,2747 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03),  категорія земель – землі  сільськогосподарського призначення, в тому 

числі: ділянка № 1- 0,0850 га, ділянка №2 – 0,1897 га, яка знаходиться в             

с. Козачки Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

 

5. Надати гр. Тельпиш Лесі Володимирівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, а саме:  

- площею – 0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, с. Снітівка, вул. Затишна, 7; 

- площею – 0,0,2724 га для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за адресою: с. Снітівка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області.  



 

6. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та оформити у 

відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження сесії.  

7. 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. 

 


