
ПРОЕКТ         

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят __________ сесії 

 _.08.2019  р.                                         Летичів                                             №  
 

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 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності  КСП ім Кірова орієнтовною площею 25,0000 га, 

розташованого за  межами с. Козачки Летичівського району  Хмельницької 

області, з метою здійснення розпорядження ним. 

2. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 28,3049 га, (кадастровий номер: 

6823084200:10:007:0002) розташованого за  межами          с. Антонівка 

Летичівського району  Хмельницької області. 

3. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 26,6178 га, (кадастровий номер: 

6823083700:04:016:0009) розташованого за  межами           с. Білецьке 

Летичівського району  Хмельницької області. 



4. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 6,6191 га, (кадастровий номер: 

6823082000:06:006:0064) розташованого за  межами           с. Іванинці 

Летичівського району  Хмельницької області. 

5. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 3,5731 га, (кадастровий номер: 

6823084200:11:014:0011) розташованого за  межами           с. Новокостянтинів 

Летичівського району  Хмельницької області. 

6. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(16.00) землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) площею 6,4021 

га, (кадастровий номер: 6823084200:06:006:0194) розташованого за  межами с. 

Суслівці  Летичівського району  Хмельницької області. 

7. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  колишньої 

колективної власності  КСП імені Щорса орієнтовною площею 16,0000 га, 

(кадастровий номер:6823084600:06:005: ) розташованого за  межами с. Рудня 

Летичівського району  Хмельницької області, з метою здійснення 

розпорядження ним. 

8. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 6,6802 га, (кадастровий номер: 

6823086200:01:002:0021) розташованого за  межами с. Чапля Летичівського 

району  Хмельницької області. 

9. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву сільськогосподарського призначення  комунальної власності 

(17.00) землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації 

сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій) площею 1,9403 га, (кадастровий номер: 

6823082000:05:013:0080) розташованого за  межами  с. Гречинці Летичівського 

району  Хмельницької області. 



10. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

масиву земель сільськогосподарського призначення  оформити у відповідності 

до вимог законодавства та подати на затвердження сесії.  

11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

12. 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).  

 

 

Селищний голова                                   І.Тисячний 

 

 

 

 

 


