
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

 

26.07.2018 р.                                        Летичів                                               № 36 

 

Про надання погодження щодо передачі в 

користування та власність земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяви громадян про надання погодження щодо передачі у 

власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, взявши до 

уваги рекомендації комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

Конституцією України, п. 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-

р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити гр. Добранській Тетяні Дмитрівні (с. Юрченки) передачу у 

приватну власність земельної ділянки площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823086200:04:014:0010) 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована на території Чаплянської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області.  

2. Погодити гр. Прокоф’єву Сергію Миколайовичу (смт Летичів, вул. 

Енергетиків, 19/1) передачу у приватну власність земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер 6823055100:08:001:0040) 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області.  

3. Погодити гр. Войченку Сергію Михайловичу (с. Снітівка) передачу у 

приватну власність земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:07:004:0194) 01.05 для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на 



території Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

4. Погодити гр. Каліновській Валентині Іванівні (смт Летичів, вул. 

Печенюка, 19) передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,1200 

га (кадастровий номер 6823055100:07:004:0207) 01.05 для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області. 

5. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну власність 

земельної ділянки площею 19,4500 га (кадастровий номер 

6823084200:09:002:0002) 18.00 - землі загального користування  (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

(колишньої Сусловецької сільської ради) Летичівського району Хмельницької 

області. 

6. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну власність 

земельної ділянки площею 0,9400 га (кадастровий номер 

6823084600:06:009:0015) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Рудня Летичівського району 

Хмельницької області. 

7. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну власність 

земельної ділянки площею 6,9800 га (кадастровий номер 

6823084600:05:007:0002) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Подільське Летичівського району 

Хмельницької області. 

8. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну власність 

земельної ділянки площею 21,5000 га (кадастровий номер 

6823086200:03:011:0001) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

(колишньої Чаплянської сільської ради) Летичівського району Хмельницької 

області. 

9. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну власність 

земельної ділянки площею 45,0000 га (кадастровий номер 

6823083700:03:010:0001) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

(колишньої Майдан-Вербецької сільської ради) Летичівського району 

Хмельницької області. 



10. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну 

власність земельних ділянок загальною площею 27,6250 га, в т.ч.: 

- 7,2150 га (кадастровий номер 6823083300:06:016:0001); 

- 13,1700 га (кадастровий номер 6823083300:05:018:0001); 

- 7,2400 га (кадастровий номер 6823083300:05:012:0001);  

18.00 - землі загального користування (громадські пасовища), категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради (колишньої Кудинської 

сільської ради) Летичівського району Хмельницької області. 

 

11. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну 

власність земельної ділянки площею 48,7475 га (кадастровий номер 

6823082400:04:020:0048) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

розташованої за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

(колишньої Грушковецької сільської ради) Летичівського району Хмельницької 

області. 

 

12. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну 

власність земельних ділянок загальною площею 30,2550 га, в т.ч.: 

- 4,4150 га (кадастровий номер 6823086200:04:019:0001); 

- 15,9200 га (кадастровий номер 6823086200:04:008:0001);  

- 9,9200 га (кадастровий номер 6823086200:04:003:0001); 

18.00 - землі загального користування (громадські пасовища), категорія земель 

– землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради (колишньої Чаплянської 

сільської ради) Летичівського району Хмельницької області. 

 

13. Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну 

власність земельних ділянок загальною площею 31,1950 га, в т. ч.: 

- 14,1000 га (кадастровий номер 6823084200:08:001:0016); 

- 17,0950 га (кадастровий номер 6823084200:08:008:0001); 

18.00 - землі загального користування (громадські пасовища), категорія земель 

– землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради (колишньої Сусловецької 

сільської ради) Летичівського району Хмельницької області.  

 

14.  Погодити Летичівській селищній раді передачу в комунальну 

власність земельної ділянки площею 45,0950 га (кадастровий номер 

6823084200:10:006:0002) 18.00 - землі загального користування (громадські 

пасовища), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

(колишньої Сусловецької сільської ради) Летичівського району Хмельницької 

області. 

15. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 



16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).  

 

 

Селищний голова                                                  І. Тисячний 


