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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

____сесії 

 

__.08.2021 р.                                        Летичів                                                 № __ 
 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо проведення інвентаризації  

земельних ділянок за межами населених пунктів  

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статей 12,79
1
,122 Земельного кодексу України, 

статей 26,35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 «Про  затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», селищна рада 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  7,5000 

га (кадастровий номер 6823080400:08:036:___), яка розташована за межами 

с.Майдан Хмельницької області. 

2. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  6,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:08:036:___), яка розташована за межами 

с.Майдан Хмельницької області. 

3. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  4,5000 

га (кадастровий номер 6823080400:07:004:___), яка розташована за межами 

с.Майдан Хмельницької області. 

 

4. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  12,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:08:033:___), яка розташована за межами 

с.Прилужне Хмельницької області. 



5. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  12,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:08:033:___), яка розташована за межами 

с.Прилужне Хмельницької області. 

6. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення с.Сахни орієнтовною площею  

12,9000 га (кадастровий номер 6823085000:05:015:___), яка розташована за 

межами с.Сахни Хмельницької області. 

7. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  3,5900 

га (кадастровий номер 6823080400:09:034:___), яка розташована за межами 

с.Буцні Хмельницької області. 

a. 8. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 5,6000  

га (кадастровий номер 6823085000:06:004:___), яка розташована  за межами        

с. Буцні   Хмельницької області 

8. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною       площею 

11,0000  га (кадастровий номер 6823080400:08:001:___), яка розташована за 

межами с.Буцні  Хмельницької області 

9. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  1,5000 

га (кадастровий номер 6823080400:09:037:___), яка розташована за межами 

с.Прилужне  Хмельницької області. 

10. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  24,6900 

га (кадастровий номер 6823080400:09:034:___), яка розташована за межами 

с.Буцні Хмельницької області. 

11. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  17,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:09:039:___), яка розташована за межами 

с.Буцні Хмельницької області. 

12. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  17,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:10:001:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве Хмельницької області. 

13. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  8,1200 



га (кадастровий номер 6823080400:10:049:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве Хмельницької області. 

14. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  17,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:10:049:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве Хмельницької області. 

15. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,9700 

га (кадастровий номер 6823080400:11:006:___), яка розташована за межами 

с.Майдан-Голенищівський Хмельницької області. 

16. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  33,3151 

га (кадастровий номер 6823080400:11:001:___), яка розташована за межами 

с.Майдан-Голенищівський Хмельницької області. 

17. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  8,8700 

га (кадастровий номер 6823080400:11:013:___), яка розташована за межами 

с.Майдан-Голенищівський Хмельницької області. 

18. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  4,4100 

га (кадастровий номер 6823080400:11:013:___), яка розташована за межами 

с.Майдан-Голенищівський Хмельницької області. 

19. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  3,1083 

га (кадастровий номер 6823080400:08:033:___), яка розташована за межами 

с.Нова-Гута  Хмельницької області. 

20. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  3,2010 

га (кадастровий номер 6823080400:08:011:___), яка розташована за межами 

с.Нова-Гута  Хмельницької області. 

21. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею  12,5000 

га (кадастровий номер 6823080400:08:001:___), яка розташована за межами 

с.Нова-Гута  Хмельницької області. 

22. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 3,6000 

га (кадастровий номер 6823080400:10:016:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве  Хмельницької області. 

23. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 



власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 6,7713 

га (кадастровий номер 6823080400:10:018:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве  Хмельницької області. 

24. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 19,4759 

га (кадастровий номер 6823080400:10:026:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве  Хмельницької області. 

25. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 18,0000 

га (кадастровий номер 6823080400:10:034:___), яка розташована за межами 

с.Голенищеве  Хмельницької області. 

26. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 12,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:05:029:___), яка розташована за межами 

с.Російська Буда Хмельницької області 

27. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:05:029:___), яка розташована за межами 

с.Російська Буда Хмельницької області 

28. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:05:045:___), яка розташована за межами 

с.Російська Буда Хмельницької області 

29. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:05:031:___), яка розташована за межами 

с.Снітівка Хмельницької області 

30. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:05:033:___), яка розташована за межами  

с. Снітівка Хмельницької області 

31. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,0000  

га (кадастровий номер 6823085400:04:018:___), яка розташована  за межами        

с. Снітівка Хмельницької області 

32. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,3000  

га (кадастровий номер 6823087000:07:002:___), яка розташована за межами        

с. Вербка Хмельницької області 



33. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,7000  

га (кадастровий номер 6823085400:04:031:___), яка розташована за межами        

с. Розсохи  Хмельницької області 

34. Надати згоду на виготовлення технічної документації із    

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,6000  

га (кадастровий номер 6823087000:07:003:___), яка розташована за межами 

с.Вербка  Хмельницької області 

35. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1,3000  

га (кадастровий номер 6823085400:04:016:___), яка розташована за межами 

с.Снітівка Хмельницької області 

36. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 7,0000  

га (кадастровий номер 6823080400:09:037:___), яка розташована за межами 

с.Буцні  Хмельницької області 

37. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною     площею 

5,0000  га (кадастровий номер 6823080400:09:037:___), яка розташована за 

межами с.Буцні  Хмельницької області 

38. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною      площею 

3,0000  га (кадастровий номер 6823080400:09:006:___), яка розташована за 

межами с.Буцні  Хмельницької області 

39. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,5000  

га (кадастровий номер 6823080400:11:006:___),  яка розташована  за межами        

с. Майдан-Голенищівський   Хмельницької області 

40. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,5000  

га (кадастровий номер 6823080400:07:004:___),  яка розташована  за межами        

с. Майдан Хмельницької області 

41. Надати згоду на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4,0000  

га (кадастровий номер 6823085000:06:004:___),  яка розташована  за межами        

с. Лозни Хмельницької області 

 

42. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки та надати її для розгляду та 



затвердження в порядку передбаченому чинним законодавством, на сесію 

селищної ради. 

43. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних 

відносин Летичівської селищної ради. 

 

44. 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 

 


