
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесятої  (позачергової) сесії 

 

  11.06.2019  р.                                     Летичів                                               № 3 
 

Про надання дозволів на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації масивів земель 

 

Керуючись, ст. ст. 12, 79/1, 122 Земельного кодексу України, ст. 57 

Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 10.07.2018 р. №2498 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності орієнтовною площею 0,8000 га, розташованого за 

адресою: вул. Квітнева, 2/3 с. Суслівці Летичівського району  Хмельницької 

області з метою здійснення розпорядження земельною ділянкою. 

2. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності орієнтовною площею 2,4000 га, розташованого за 

адресою: вул. Квітнева, 1/1 с. Суслівці Летичівського району  Хмельницької 

області з метою здійснення розпорядження земельною ділянкою. 

3. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності орієнтовною площею 4,5000 га, розташованого за 

адресою: вул. Квітнева, с. Суслівці Летичівського району  Хмельницької 

області з метою здійснення розпорядження земельною ділянкою. 

4. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності орієнтовною площею 1,1100 га, розташованого по                 

вул. Квітнева, с. Суслівці Летичівського району  Хмельницької області з метою 

здійснення розпорядження земельною ділянкою. 

5. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення  колишньої 



колективної власності орієнтовною площею 1,4000 га, розташованого за 

адресою: вул. Центральна, 18 с. Суслівці Летичівського району  Хмельницької 

області з метою здійснення розпорядження земельною ділянкою. 

6. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

масиву земель сільськогосподарського призначення  оформити у відповідності 

до вимог законодавства та подати на затвердження сесії.  

7. Виконання 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.).  

 

 

 

Секретар селищної ради                                          О. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


