
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесятої четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) 

 

30.08.2019  р.                                         Летичів                                             № 77 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення 

колишньої колективної власності КСП 

імені Куйбишева. 

 

Керуючись, ст. ст. 12, 79-1, 122, 123, 124, 126, 186 п. 21 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 35, 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», розглянувши 

технічну документацію із землеустрою шодо інвентаризації земель 

колишньої колективної власності КСП імені Куйбишева розташованих в 

межах с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення колишньої 

колективної власності КСП імені Куйбишева, розташованих в межах 

населеного пункту с. Суслівці Летичівського району Хмельницької  області, а 

саме: 

1.1 земельна ділянка площею – 4,4714 га кадастровий номер 

6823084200:06:004:0110, 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення, розташована по вул. Квітневій с. 

Суслівці Летичівського району Хмельницької області; 

1.2 земельна ділянка площею – 2,3650 га кадастровий номер 

6823084200:06:004:0111, 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель землі 



сільськогосподарського призначення, розташована по вул. Квітневій с. 

Суслівці Летичівського району Хмельницької області; 

1.3 земельна ділянка площею – 1,1090 га кадастровий номер 

6823084200:06:004:0109, 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення розташована по вул. Квітневій с. 

Суслівці Летичівського району Хмельницької області; 

1.4 земельна ділянка площею – 1,3820 га кадастровий номер 

6823084200:01:003:0095, 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Хмельницька 

область, Летичівський  район, с. Суслівці, вулиця Центральна, 18; 

1.5 земельна ділянка площею – 0,6000 га кадастровий номер 

6823084200:06:004:0112, 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Хмельницька 

область, Летичівський  район, с. Суслівці, вулиця Квітнева 2/3; 

 

2. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

3. 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     Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 


