
ПРОЕКТ 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок   _________________сесії 

__.02.2018 р. Летичів № __ 

Про прийняття в комунальну 

власність земельних ділянок 

 

 

Відповідно до ст. ст. 117, 122. 126 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ч. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи 

накази Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

05.01.2018 р. № 22-207-СГ, від 05.01.2018 р. № 22-208-СГ, від 05.01.2018 р. 

№ 22-209-СГ, від 05.01.2018 р. № 22-211-СГ та від 05.01.2018 р. № 22-213-СГ  

«Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної 

ділянки в комунальну власність, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 10,0000 га 

(кадастровий номер 6823085400:04:020:0001) із цільовим призначенням - 

землі загального користування (громадські пасовища) (18.00), яка 

розташована за межами населених пунктів Снітівської сільської ради 

(Летичівська селищна територіальна громада) Летичівського району 

Хмельницької області, для створення громадського пасовища. 

 

2. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 6,0000 га 

(кадастровий номер 6823084600:06:010:0001) із цільовим призначенням - 

землі загального користування (громадські пасовища) (18.00), яка 

розташована за межами населених пунктів Руднянської сільської ради 

(Летичівська селищна територіальна громада) Летичівського району 

Хмельницької області, для створення громадського пасовища. 

 



3. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 10,2300 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:008:0001) із цільовим призначенням - 

землі загального користування (громадські пасовища) (18.00), яка 

розташована за межами населених пунктів Снітівської сільської ради 

(Летичівська селищна територіальна громада) Летичівського району 

Хмельницької області, для створення громадського пасовища. 

 

4. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 6,5000 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:010:0001) із цільовим призначенням - 

землі загального користування (громадські пасовища) (18.00), яка 

розташована за межами населених пунктів Снітівської сільської ради 

(Летичівська селищна територіальна громада) Летичівського району 

Хмельницької області, для створення громадського пасовища. 

 

5. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 11,5345 га 

(кадастровий номер 6823085400:05:006:0001) із цільовим призначенням - 

землі загального користування (громадські пасовища) (18.00), яка 

розташована за межами населених пунктів Снітівської сільської ради 

(Летичівська селищна територіальна громада) Летичівського району 

Хмельницької області, для створення громадського пасовища. 

 

6. Уповноважити селищного голову Летичівської селищної ради Тисячного 

І.І. в установленому законодавством порядку підписати з начальником 

Відділу у Летичівському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області акти приймання-передачі земельних ділянок, 

зазначених в пунктах 1-5. 

 

7. Виконанням даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

8. 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 голова                    І. Тисячний 

 


