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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 _____________ сесії 

 

______.2021 р.                                     Летичів                                                   №___ 

 

Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки кадастровий 

номер 6823086200:04:014:0013 

 

  

Відповідно до ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду землі», 

ст. 56 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання старости сіл 

Гречинці, Івоненці, Михунки, Чапля, Юрченки про надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 

земельної ділянки селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення площею 3,6928 га (кадастровий номер 6823086200:04:014:0013) – 

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, яка розташована за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради Хмельницької області. 

1.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 

3,6928 га (кадастровий номер 6823086200:04:014:0013) – 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), яка 

розташована за межами  с. Юрченки Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, а саме: 

№ 1 - орієнтовною площею – 0,3000 га; 

№ 2- орієнтовною площею – 0,3000 га; 

№ 3 - орієнтовною площею – 0,2000 га; 



 

№ 4 - орієнтовною площею – 0,7900 га; 

№ 5 - орієнтовною площею – 1,0000 га; 

№ 6 - орієнтовною площею – 0,5000 га; 

№ 7 - орієнтовною площею – 0,3000 га; 

№ 8 - орієнтовною площею – 0,2912 га; 

№ 9 - орієнтовною площею – 0,0116 га. 

 

 

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки подати на затвердження сесії селищної ради.  

3. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М. В.). 

 

 

 

       Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ         
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Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 

 

 

 


