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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    
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_______сесії 

 

__.08.2021 р.                                     Летичів                                                 № 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  

(невитребувані земельні частки (паї)) 

гр. Чучвері В.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Чучвери В.М. про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані частки 

(паї)), керуючись Конституцією України, ст. 12,  20, 116, 122, 123 

Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних  ділянок власникам земельних часток  

(паїв)», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Надати гр. Чучвері Віктору Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані частки (паї)), які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області, з подальшою передачею у користування на умовах 

оренди, а саме: 

Ділянка №385 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею – 1,8700 га; 

Ділянка №401 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8800 га; 

Ділянка №402 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8800 га; 

Ділянка №390 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8300 га; 



Ділянка №310 (кадастровий номер 6823087000:11:004:___) 

орієнтовною площею – 2,9300 га; 

Ділянка №311 (кадастровий номер 6823087000:11:004:___) 

орієнтовною площею - 2,9300 га; 

Ділянка №405 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8300 га; 

Ділянка №407 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8800 га; 

Ділянка №408 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,8800 га; 

Ділянка №409 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 1,9500 га; 

Ділянка №410 (кадастровий номер 6823087000:07:004:___) 

орієнтовною площею - 2,0200 га. 

 

2. Гр. Чучвері В.М. виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у відповідності до вимог  законодавства та подати на 

затвердження сесії селищної ради. 

3. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

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 
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