
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

 

28.09.2018 р.                                        Летичів                                               № 32 

 

Про надання погодження для  

надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши клопотання ДП «Летичівське лісове господарство» про 

погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, взявши до 

уваги рекомендації комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища та постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, керуючись Конституцією України, п. 15 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», взявши до уваги Наказ ГУ 

Держземагенства у Хмельницькій області від 31.10.2013р. № 136, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Погодити Державному підприємству «Летичівське лісове господарство» 

(код ЄДРПОУ 00993298,  смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 54/1) надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в постійне користування із зміною цільового призначення за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення державної власності в землі 

лісогосподарського призначення для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг, які розташовані за межами населених пунктів 

колишніх сільських рад Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області, по кожній ділянці окремо: 

№ 

п/п 

Назва об’єкту Місцерозташування земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки (га) 

1 Земельна ділянка Голенищівська сільська рада 26,3686 

2 Земельна ділянка Голенищівська сільська рада 17,5314 



3 Земельна ділянка Козачківська сільська рада 12,9  

4 Земельна ділянка Козачківська сільська рада 23,0009 

5 Земельна ділянка Летичівська селищна рада 54,5044 

6 Земельна ділянка Майдан-Вербецька сільська рада  40,1931 

7 Земельна ділянка Сахнівська сільська рада 39,5011 

8 Земельна ділянка Сусловецька сільська рада 23,5012 

9 Земельна ділянка Ялинівська сільська рада 82,6005 

 Всього  320,1012 

 

2. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

4. 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 


