
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят другої сесії 

 

23.07.2019 р.                                     Летичів                                             № 33 

   

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення 

громадських пасовищ 

 

Розглянувши звернення мешканців с. Голенищеве, с. Майдан-

Голенищівський, с. Буцні, щодо забезпечення територіальних громад 

земельними ділянками для випасання худоби, керуючись Конституцією 

України, ст. 12, 20, 30, 35, 83, 92, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши наказ ГУ 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 20.12.2018 року № 22-9861-СГ, 

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. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для створення 

громадських пасовищ із цільовим призначенням (18.00) землі загального 

користування, розташованих за межами населеного пункту с. Голенищеве, 

Летичівської селищної ради, Летичівського району, Хмельницької області 

загальною площею (31,1403 га), в тому числі: 

ділянка №1 – 11,3831 га,    6823080400:10:012:0001; 

ділянка №2 – 19,7572 га,    6823080400:10:043:0009; 

2. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для створення 

громадських пасовищ із цільовим призначенням (18.00) землі загального 

користування, розташованих за межами населеного пункту с. Майдан-

Голенищівський,  Летичівської селищної ради, Летичівського району, 

Хмельницької області загальною площею (28,1297 га), в тому числі: 



ділянка №1 – 28,1297 га, 6823080400:10:056:0001. 

3. Розробити Летичівській селищній раді проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для створення 

громадських пасовищ із цільовим призначенням (18.00) землі загального 

користування, розташованих за межами населеного пункту с. Буцні, 

Летичівської селищної ради, Летичівського району, Хмельницької області 

загальною площею (17,5271 га), в тому числі: 

ділянка №1 – 17,5271 га, 6823080400:09:045:0001; 

4. Виготовлені проекти землеустрою оформити у відповідності до 

вимог законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради.  

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

6. 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                          О. Попова  
 


