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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії 

 

26.05.2020 р.                                         Летичів                                           № 44 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяви громадян 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, 40,   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», взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища,   селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати гр. Назаревичу Віктору Михайловичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,5400 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Лісова, 24  с. 

Гречинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1100 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Гречинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1800 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Гречинці Летичівський район Хмельницька область. 

 

2. Надати гр. Мельнику Миколі Степановичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,6910 га, а саме: 



- 0,1910 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Млини, 50  с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1216 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,2057 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1727 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область. 

 

3. Надати гр. Драчук Галині Петрівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну власність 

орієнтовною площею 0,4435 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Присяжнюка 

Руслана, 27  с. Майдан - Голенищівський Летичівський район Хмельницька 

область; 

- 0,1935 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. с. 

Майдан - Голенищівський Летичівський район Хмельницька область; 

 

4. Надати гр. Мазур Раїсі Іванівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну власність 

орієнтовною площею 0,6500 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Млини, 11  с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,4000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область. 

 

5. Надати гр. Красовському Володимиру Миколайовичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,2284 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 



сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Попівці Летичівський 

район Хмельницька область. 

 

6. Надати гр. Таранюк Надії Тимофіївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну власність 

орієнтовною площею 0,7019 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Пасічна, 34  с. 

Іванинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,4519 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Іванинці Летичівський район Хмельницька область. 

 

7. Перенести розгляд заяви гр. Криськової Ніли Михайлівни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною площею 0,9000 га, а саме: 

- 0,4500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: вул. 

Молодіжна, с. Козачки Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,4500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Козачки Летичівський район Хмельницька область 

на чергове засідання сесії для подальшого вивчення питання. 

8. Надати гр. Підвербному Леоніду Васильовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,2500 га - 02.01 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови,  за адресою: с. Лозни Летичівський район Хмельницька область. 

 

9. Надати гр. Антончик  Олені Григорівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну власність 

орієнтовною площею 1,0000 га - 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за 

адресою: Грушковецька сільська рада Летичівський район Хмельницька 

область. 

 



10. Надати гр. Віхтюк Олені Савівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,9630 га (кадастровий 

номер 6823081600:03:007:0227) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення згідно сертифіката серії ХМ № 0247717, за межами населеного 

пункту с. Марківці Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області.  

 

11. Надати гр. Ковальчук Олені Олександрівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,7469 га № 01 

(кадастровий номер 6823082900:04:011:___) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення згідно сертифіката серії ХМ № 041165, за 

межами населеного пункту с. Козачки Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області. 

 

12. Надати гр. Добранському Миколі Васильовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,7000 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Центральна, 20  с. 

Юрченки Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Юрченки Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,3500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Юрченки Летичівський район Хмельницька область. 

 

13. Надати гр. Непийводі Валентині Петрівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,1300 га - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, за адресою: смт Летичів Летичівський район Хмельницька 

область. 

 

14. Перенести розгляд заяви гр. Дудник Марини Миколаївни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною площею 0,1400 га - 01.03 для ведення особистого селянського 



господарства категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за 

адресою: с. Терлівка Летичівський район Хмельницька область на наступне 

засідання сесії для подальшого вивчення питання. 

 

 

15. Надати гр. Каракацюку Миколі Григоровичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,9500 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Присяжнюка 

Руслана, 52  с. Майдан – Голенищівський Летичівський район Хмельницька 

область; 

- 0,7000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Майдан – Голенищівський Летичівський район Хмельницька область. 

 

16. Надати гр. Савіцькій Людмилі Віталіївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,2698 га № 03 

(кадастровий номер 6823082900:04:011:___) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с. Козачки 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, 

згідно сертифіката серії ХМ № 041016, який зареєстрований у книзі реєстрації 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № 15 від 30.10.1996 року. 

 

17. Надати гр. Купецькій Тетяні Володимирівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,8128 га № 05 

(кадастровий номер 6823082900:04:011:___) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с. Козачки 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, 

згідно сертифіката серії ХМ № 041315, який зареєстрований у книзі реєстрації 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № 311 від 30.10.1996 року. 

 

18. Надати гр. Савіцькому Володимиру Васильовичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 2,8129 га № 04 (кадастровий номер 6823082900:04:011:___) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту с. Козачки Летичівської селищної ради Летичівського району 



Хмельницької області, згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 

04.02.2020 року № 1-61 (сертифікат на право на земельну частку (пай) ХМ 

0378505 від 28.10.1996 року. 

 

19. Надати гр. Цюпрак Ользі Петрівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,7510 га № 6  для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення на підставі рішення 

Летичівського районного суду від 27.11.2019 року № 678/1140/19, згідно 

сертифіката серії ХМ 0409575, яка розташована на території Ялинівської 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області. 

 

20. Надати гр. Троян Ользі Сергіївні та Деменчуку Анатолію Сергійовичу 

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

подальшою передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,2500 га - 

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови,  за адресою: вул. Першотравнева, 42  с. Козачки 

Летичівський район Хмельницька область; 

 

21. Надати гр. Лавріву Дмитру Михайловичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність площею 1,4485 га (кадастровий номер 6823085000:06:002:0023)  

(01.03) для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Сахни Летичівський район Хмельницька область на чергову сесію для 

подальшого вивчення. 

 

22. Надати гр. Гаврилянчику Сергію Дмитровичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,4300 га - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, за адресою: вул. Берегова, с. Попівці Летичівський район 

Хмельницька область. 

 

23. Надати гр. Чукань Світлані Миколаївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,3400 га, а саме: 

- 0,2500 га  - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 



землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Трудова, 39  с. 

Снітівка Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,0900 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Снітівка Летичівський район Хмельницька область. 

 

24. Надати гр. Ковальчук Тетяні Григорівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за № 161 орієнтовною площею 

2,7643 га   для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення на підставі 

рішення та ухвали Летичівського районного суду від 13.09.2019 року № 

678/517/19 згідно сертифіката серії ХМ № 058048, яка розташована на території 

Сахнівської сільської ради Летичівського району Хмельницької області. 

 

25. Надати гр. Ковальчук Тетяні Григорівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за № 164 орієнтовною площею 

2,2573 га (ділянка № 1 – 1,8494 га та ділянка № 2 – 0,4079 га) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення на підставі  рішення та ухвали  

Летичівського районного суду від 13.09.2019 року № 678/517/19 згідно 

сертифіката серії ХМ № 0247906, яка розташована на території Сахнівської 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області. 

26. 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.  

     27. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук О.О.).  

 

 Селищний голова          Ігор ТИСЯЧНИЙ  


