
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 

 21.02.2018 р.                                       Летичів                                          № 39 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяву громадянки Федоренко Олени Миколаївни про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки, взявши до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

Конституцією України, ст. 12, 79/1, 121, 122, п. 17 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 1, 5, 9 Закону України “Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, п. 34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України від 10.07.2018 р. №2498 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Федоренко Олені Миколаївні - спадкоємиці 

власниці земельної частки (паю) на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки площею 10,0000 

га, кадастровий номер 6823085000:06:006:0017, з метою виділення в натурі 

(на місцевості) земельної частки із числа земель колективної власності КСП  

“Червона Зірка” за № 140 площею 1,9706 га   для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Сахнівської 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області. 
 

2. Гр. Федоренко Олені Миколаївні замовити виготовлення 

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

ділянки та подати її на затвердження  сесії селищної ради у встановленому 

законом порядку. 

 



 

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 
 

4. 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 

 


