
                     

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

26.06.2020 р.                                     Летичів                                             № 53 

 

Про затвердження акту обстеження комісії 

для вирішення земельних спорів у межах 

населених пунктів щодо меж земельної 

ділянки, 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 звернення гр. Маринюка 

М.О.  про безпідставну відмову в погоджені меж земельної ділянки по вул. 

Подільська, 4, смт Летичів, 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. Затвердити гр. Маринюку Миколі Олексійовичу акт встановлення 

та погодження зовнішніх меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

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, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Подільська, 4, (акт додається). 

2.  Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

3.  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 

 

 

 

 

 



Акт 

 

обстеження комісії для вирішення земельних спорів у межах населених пунктів 

щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 

громадян. 

 

«___» ________________ 2020 р.         смт Летичів 

 
Ми, комісія у складі працівників селищної ради: начальника відділу муніципальної інспекції 

з благоустрою Ніцевича Анатолія Вікторовича, головних спеціалістів земельного відділу 

Савчук Оксани Михайлівни,  Бондар Інни Василівни та головного спеціаліста відділу 

будівництва та архітектури Сірика Володимира Сергійовича на розгляд заяви (вх. № М-1318 

від 12.05.2020 р.) провели обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою: смт 

Летичів, вул. Подільська, 4, в присутності заявника гр. Маринюка Миколи Олексійовича – з 

одної сторони та сусіда суміжника Нетребського Михайла Гнатовича  – із іншої сторони 

 

Комісія встановила: 

-  земельна ділянка (присадибна ділянка) за адресою смт. Летичів, вул. Подільська, 4  - 0,16га 

передана в приватну власність громадянину Маринюку М.О. згідно рішення  третьої сесії 

Летичівської селищної ради Хмельницької області від 18.08.1998р. № 12 ; 

- на земельну ділянку площею – 0,1500 га розташованої за адресою: смт Летичів, вулиця 

Подільська, 4, цільове призначення 02.01 – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), на сьогодні виготовляється 

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

місцевості) 

- фактична площа земельної ділянки (присадибна ділянка) громадянина Маринюка М.О. за 

адресою смт. Летичів, вул. Подільська, 4 - 0,15га, при проведені промірів (проміри здійснили 

дорожнім колесом - курвіметром), які зазначені в кадастровому плані, відповідає промірам та 

використанню; 

- вищезазначена земельна ділянка межує із земельною ділянкою  площею – 0,15 га 

(кадастровий номер 6823055100:00:046:0048),  цільове призначення 02.01 – для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)  за адресою : смт Летичів, вул. Подільська, 2, яка перебуває у приватній власності 

гр. Нетребського М.Г. 

- межа між суміжними земельними ділянками по вул. Подільська, 4 та 2 має сталий вигляд – 

закріплена металевими кілками та огороджена металевим парканом; 

- суміжний землевласник Нетребський М.Г. від підпису акту погодження (встановлення) 

зовнішніх меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами за 

адресою смт. Летичів, вул. Подільська, 4 відмовилась, однак гр. Маринюк М.О. погодив акт 

встановлення та погодження зовнішніх меж земельної ділянки за адресою смт. Летичів, вул. 

Подільська, 2 при виготовлені технічної документації; 

Комісія рекомендує: 

 

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

4 в натурі на місцевості без підпису сусіда суміжника Нетребського М.Г. вул. Подільська, 2  

- даний акт подати на затвердження сесії Летичівської селищної ради. 

 

 

Члени комісії:                                 ___________   Анатолій НІЦЕВИЧ 

     ___________   Оксана САВЧУК 

                               ___________   Інна БОНДАР 

         ___________   Володимир СІРИК 

  


