
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

 

29.03.2018 р.                                         Летичів                                             № 38 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації 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, 33, 118, 120, 121, 122, Земельного кодексу України, ст. 55 Закону 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Провозьону Євгену Васильовичу  (с. Грушківці) дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1727 га  

(кадастровий номер - 6823082400:01:006:0057) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на землях житлової та громадської забудови, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,            

с. Грушківці, вул. Печенюка 69/1. 

2. Надати гр. Погоржельському Тадеушу Станіславовичу                             

(м. Хмельницький, вул. Раскової, 3) дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3500 га  (кадастровий номер - 

6823082900:02:001:0019) для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована 

за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,  с. Анютине. 

3. Надати гр. Яцишину Костянтину Дмитровичу (с. Головчинці, вул. 

Хутори, 5/1) дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,0050 га  (кадастровий номер - 6823055100:00:027:0147) 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі 



житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька 

область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Шірпала Леоніда, 10. 

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 Марчук Н.Б.).  

 

Секретар селищної ради                                             О. Попова 
 


