
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто третьої сесії 

 

24.09.2020 р.                                         Летичів                                           № 36 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

 

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, 22, 40, 81, 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. Мазію Григорію Володимировичу 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 0,8500 га, а саме: 

- 0,6000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Іванинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1600 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Іванинці Летичівський район Хмельницька область. 

 

2. Надати гр. Гурській Надії Андріївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,3800 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Іванинці Летичівський 

район Хмельницька область, з подальшою передачею у приватну власність. 

3. Надати гр. Задорожному Миколі Яковичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,4700 га - 



01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Кудинка 

Летичівський район Хмельницька область, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

 

4. Надати гр. Карачун Світлані Арсентіївна 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 0,7300 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. Набережна, 25 с. 

Гречинці  Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Гречинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Гречинці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,2400 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Гречинці Летичівський район Хмельницька область. 

 

5. Надати гр. Семеновій Марії Євдокимівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2400 га - 

01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Михунки 

Летичівський район Хмельницька область, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

 

6. Надати гр. Коваль Євгенії Антонівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,3800 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Гречинці Летичівський 

район Хмельницька область, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

7. Надати гр. Карбовській Яні Ярославівні 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 0,0500 га - 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови,  за адресою: вул. Савіцького Юрія, 12/3, смт Летичів 

Летичівський район Хмельницька область. 



 

8. Надати гр. Івановій Оксані Миколаївні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 3,8400 га за номером 489 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту с. Свічна Летичівської селищної ради Летичівського району 

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

28.08.2020 року № 657 (сертифікат на право на земельну частку (пай) ХМ 

0277491 від 16.12.1996 року). 

 

9. Надати гр. Мосур Михайлу Анатолійовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0500 га - 

01.03 для ведення особистого селянського господарства категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Вербка Летичівський 

район Хмельницька область, з подальшою передачею у приватну власність. 

 

10. Надати гр. Журавель Ніні Броніславівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 3,3200 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення на підставі рішення 

Летичівського районного суду від 29.05.2020 року № 678/1334/19, згідно 

сертифіката серії ХМ 058322, яка розташована за  межами населеного пункту с. 

Снітівка на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області. 

 

11. Надати гр. Гулько Галині Сергіївні 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 0,7300 га, а саме: 

- 0,2500 га  (кадастровий номер 6823085000:02:002:0010) - 02.01 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

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

забудови,  за адресою: вул. Набережна, 44 с. Лозни  Летичівський район 

Хмельницька область; 

- 0,2336 га (кадастровий номер 6823085000:02:002:0008) - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Лозни Летичівський район 

Хмельницька область; 

- 0,1084 га (кадастровий номер 6823085000:02:002:0009) - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Лозни Летичівський район 

Хмельницька область. 



 

12. Відмовити гр. Шевчуку Михайлу Миколайовичу в наданні 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. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область, на підставі ст. 55 

Закону України «Про землеустрій». 

 

13. Відмовити гр. Шевчук Галині Станіславівні у наданні  дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,2000 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область, на підставі ст. 55 

Закону України «Про землеустрій». 

 

14. Надати гр. Вознюку Віктору Івановичу 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 0,5100 га, а саме: 

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

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

Лісо - Березівка Летичівський район Хмельницька область; 

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

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

Лісо - Березівка Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,0800 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Лісо - Березівка Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,2100 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Лісо – Березівка Летичівський район Хмельницька область. 

 

15. Надати гр. Бартко Олені Афтонівні 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 0,3900 га, а саме: 

- 0,0800 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Попівці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,3100 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Зарічна, 8 с. Попівці Летичівський район Хмельницька область. 



 

16. Надати гр. Гуцалюк Лідії 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 0,4980 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, 6 с. 

Іванинці  Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1080 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Івантнці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1400 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Іванинці Летичівський район Хмельницька область. 

 

17. Надати гр. Ніколайчук Євгенії Романівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,6370 га за номером 148 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення на підставі свідоцтва про 

право на спадщину за законом від 08.09.2020 року, згідно сертифіката серії ХМ 

0250298, яка розташована за  межами населених пунктів Летичівської селищної 

ради Летичівського району Хмельницької області. 

 

18. Надати гр. Микуш Вікторії Вікторівні 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 0,1500 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. 

Автопарківська, 8а смт Летичів Летичівський район Хмельницька область. 

 

19. 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.  

20. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

21. 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.).  

 

 Секретар селищної ради          Олена ПОПОВА 


