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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят ____ сесії 

   

___.07.2020 р.                            Летичів                                       №  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічну документацію  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності с. Новокостянтинів ст. ст. 12, 186, 

абзацом України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр»,  56 Закону України «Про землеустрій»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності сільськогосподарського призначення – (17.00) землі 

резервного фонду за межами с. Новокостянтинів Летичівського району 

Хмельницької області, зокрема: 

- Ділянка №1 – площею 0,5900 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0018); 

- Ділянка №2 – площею 0,9831 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0017). 

1.1 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

1.2 Врахувати заяви громадян, яким погоджено надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комісією, 



створеною рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 

24.01.2019 року № 22.  

2. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності сільськогосподарського призначення – (16.00) землі 

запасу  за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, 

зокрема: 

- Ділянка №1 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0058); 

- Ділянка №2 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0059); 

- Ділянка №3 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0060); 

- Ділянка №4 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0061); 

- Ділянка №5 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0062); 

- Ділянка №6 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0063); 

- Ділянка №7 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0064); 

- Ділянка №8 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0065); 

- Ділянка №9 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0066); 

- Ділянка №10 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0067); 

- Ділянка №11 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0068); 

- Ділянка №12 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0069); 

- Ділянка №13 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0070); 

- Ділянка №14 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0071); 

- Ділянка №15 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0072); 

- Ділянка №16 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0073); 



- Ділянка №17 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0074); 

-  Ділянка №18 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0077); 

-  Ділянка №19 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0078); 

- Ділянка №20 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0079); 

-  Ділянка №21 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0080); 

- Ділянка №22 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0081); 

-  Ділянка №23 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0082); 

-  Ділянка №24 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0083); 

- Ділянка №25 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0084); 

-   Ділянка №26 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0085);                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Ділянка №27 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0086); 

- Ділянка №28 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0087); 

- Ділянка №29 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0088); 

- Ділянка №30 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0089); 

- Ділянка №31 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0090); 

- Ділянка №32 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0091); 

- Ділянка №33 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0092); 

- Ділянка №34 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0093); 

- Ділянка №35 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0094); 



- Ділянка №36 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0095); 

- Ділянка №37 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0096); 

- Ділянка №38 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0097); 

- Ділянка №39 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0098); 

- Ділянка №40 – площею 0,3882 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0099); 

- Ділянка №41 – площею 0,3248 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0100); 

- Ділянка №42 – площею 0,1738 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0101); 

- Ділянка №43 – площею 0,1337 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0002); 

- Ділянка №44 – площею 0,1476 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0003); 

- Ділянка №45 – площею 0,4267 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0004); 

- Ділянка №46 – площею 22,1043 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0102); 

- Ділянка №47 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0075). 

- Ділянка №48 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0076). 

2.1 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

2.2 Врахувати заяви громадян, які тривалий час використовували даний 

масив для городництва.  

3. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності сільськогосподарського призначення – (16.00) землі 

запасу за межами с. Москалівка Летичівського району Хмельницької області, 

зокрема: 

- Ділянка №1 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0010); 



- Ділянка №2 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:00012); 

- Ділянка №3 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0011); 

- Ділянка №3 – площею 0,3074 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0009). 

3.1 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

4. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності сільськогосподарського призначення – (17.00) землі 

резервного фонду за межами с. Бохни Летичівського району Хмельницької 

області, зокрема: 

- Ділянка №1 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0054); 

- Ділянка №2 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0055); 

- Ділянка №3 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0056); 

- Ділянка №4 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0057); 

- Ділянка №5 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0058); 

- Ділянка №6 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0059); 

- Ділянка №7 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0060); 

- Ділянка №8 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0061); 

- Ділянка №9 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0062); 

- Ділянка №10 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0063); 

- Ділянка №11 – площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0064); 



- Ділянка №12 – площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0065); 

- Ділянка №13 – площею 0,2498 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0066); 

- Ділянка №14 – площею 0,7700 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0067). 

4.1 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

4.2 Врахувати заяви громадян, які тривалий час використовували даний 

масив для городництва. 

5. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності сільськогосподарського призначення – (17.00) землі 

резервного фонду  за межами с. Ялинівка Летичівського району 

Хмельницької області, зокрема: 

- Ділянка №1 – площею 1,7693 га (кадастровий номер 

6823087000:08:007:0041); 

- Ділянка №2 – площею 1,7693 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0040). 

5.1 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

7. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.).  

 

Селищний голова                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 


