
 

 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії  

 

13.07.2021 р.                                     Летичів                                                   №50 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, відповідно до ст. ст. 19, 79-1, 80, 83, 122, 126, 186 

Земельного кодексу України, ст.ст. 35,37 Закону України «Про землеустрій», 

Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476, п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області, а саме: 

- площею - 4,6500 га (кадастровий номер 6823080400:09:037:0065) за 

межами с. Голенищево; 

- площею – 23,0878 га (кадастровий номер 6823080400:10:055:0044) за 

межами с. Голенищево; 

- площею – 17,0000 га (кадастровий номер 6823080400:10:049:0121) за 

межами с. Голенищево; 

- площею – 18,0000 га (кадастровий номер 6823080400:10:049:0120) за 

межами с. Голенищево; 

- площею –11,5380 га (кадастровий номер 6823083300:04:006:0021) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 1,0604 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0152) за 

межами с. Рожни; 



- площею – 0,7304 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0156) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 4,7233 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0155) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 1,8300 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0157) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 8,7150 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0153) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 1,4846 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0154) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 20,8560 га (кадастровий номер 6823083300:05:001:0151) за 

межами с. Рожни; 

- площею – 15,4260 га (кадастровий номер 6823086200:04:005:0200) за 

межами с. Юрченки; 

- -площею – 27,2000 га (кадастровий номер 6823083300:04:005:0013) за 

межами с. Рожни; 

 

2. Летичівській селищній раді зареєструвати право власності на земельні 

ділянки у встановленому законом порядку. 

3. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 

селищної ради здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки, згідно прийнятого рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

 

Селищний голова                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 


