
                                                                          
                                                                        

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                         Летичів                                           № 41 
 

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, 116, 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»,  Технічний звіт по коректуванню планового 

матеріалу зйомок минулих років території Летичівської селищної ради від 1994 

р,   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. Любченко Зінаїді Полікарпівні 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 0,5200 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. Вишнева 49, с. 

Козачки  Летичівська селищна рада Хмельницька область; 

- 0,2200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Козачки Летичівська селищна рада Хмельницька область. 

- 0,0500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Козачки Летичівська селищна рада Хмельницька область.      



                                         

2. Надати гр. Жовмір  Олені Григорівні дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  (01.03), категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення орієнтовною площею 0,0700 га за адресою: с. Лісо-Березівка 

Летичівська селищна рада Хмельницька область, з подальшою передачею у 

приватну власність. 

 

3.  Надати гр. Оліферчук Софії 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 0,4600 га а саме: 

- 0,2200 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 22, с. Ревуха 

Летичівська селищна рада Хмельницька область; 

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

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

Лісова , с. Ревуха, Летичівська селищна рада Хмельницька область;  

                                                                                                 

4.   Надати гр. Марущак Марії Дмитрівні 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 0,4914 га, а саме: 

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

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

6823082000:01:001:0423, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, за адресою: вул. Набережна, 23  с. Гречинці  Летичівська селищна 

рада Хмельницька область. 

- 0,2272 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6823082000:01:001:0422, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Гречинці  Летичівська 

селищна рада Хмельницька область; 

- 0,2489 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6823082000:01:001:0421, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Гречинці  Летичівська 

селищна рада Хмельницька область. 

 

5.  Відмовити гр. Подзігун Зої Григорівні у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального садівництва  орієнтовною площею 0,1200 га, яка розташована 



по вул. Лесі Українки смт Летичів у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої 

містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

одиниць, проектів землеустрою щодо упорядкування територій населених 

пунктів, зокрема місце розташування земельної ділянки відповідно до контура 

166 Технічного звіту по коректуванню планового матеріалу зйомок минулих 

років території Летичівської селищної ради від 1994 р. передбачає житлову 

забудову. 

6. Надати гр. Саврацькій Яніні Карлівні 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 0,4882 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  4, с. Майдан- 

Вербецький Летичівська селищна рада Хмельницька область; 

- 0,1241 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Майдан- Вербецький Летичівська селищна рада Хмельницька область. 

- 0,1141 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

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

Майдан- Вербецький Летичівська селищна рада Хмельницька область.      

7. Надати гр. Чопі Сергію Григоровичу дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства  (01.03) 

орієнтовною площею 0,4000 га, яка розташована в с. Сахни, Летичівська 

селищна рада Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність. 

8. Надати гр. Гюлер Віті Миколаївні  дозвіл  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) площею 1,9630 га, кадастровий 

номер 6823081600:03:007:0238 яка розташована за межами с. Марківці, 

Летичівська селищна рада Хмельницької області 

 

9. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та оформити у 

відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження сесії.  



10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник М.В.).  

 

Селищний голова                                           Ігор ТИСЯЧНИЙ 


