
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесятої  сесії 

 

     .05.2018 р.                                         Летичів                                             № 32  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на місцевості),  взявши до уваги рекомендації 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючись 

Конституцією України, ст. ст. 12, 33, 79/1, 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. Ковалю Леоніду Григоровичу  (с. Сахни) дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,4500 га, в тому числі: 

- земельна ділянка № 1 – 0,1500 га, 

- земельна ділянка №2 – 0,3000 га, 

 для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована у с. Сахни 

Летичівського району Хмельницької області з подальшою передачею у 

приватну власність. 

2. Надати гр. Маскевич Жанні  Петрівні  (смт Летичів, вул. Зубкова Івана, 

45) дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована у с. Рудня Летичівського району Хмельницької області з 

подальшою передачею у приватну власність. 



3. 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.  

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5. 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.).  

 

 

Селищний голові             І. Тисячний 


