
ПРОЄКТ 

АВТОР: головний спеціаліст Самойлова О.Г. 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто ______ сесії 

   

09.2020 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. Грушківці, с. Антонівка, ст. ст. 

12, 186, Земельним кодексом 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 площею 4,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:03:025:0279) - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Грушківці Летичівського району Хмельницької області, на дві земельні 

ділянки: 

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

6823082400:03:025:0280); 

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

6823082400:03:025:0281). 

 

2. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 3,5124 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0024) - (17.00) землі резервного фонду, категорія земель 

- землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Антонівка Летичівського району Хмельницької області, на тринадцять 

земельних ділянок: 

- Ділянка №1 – площею 0,3997 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0039); 



- Ділянка №2 – площею 0,2960 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0040); 

- Ділянка №3 – площею 0,2691 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0041); 

- Ділянка №4 – площею 0,3114 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0042); 

- Ділянка №5 – площею 0,0326 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0043); 

- Ділянка №6 – площею 0,1273 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0044); 

- Ділянка №7 – площею 0,3890 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0045); 

- Ділянка №8 – площею 0,2989 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0046); 

- Ділянка №9 – площею 0,5766 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0047); 

- Ділянка №10 – площею 0,3139 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0048); 

- Ділянка №11 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0049); 

- Ділянка №12 – площею 0,2279 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0050); 

- Ділянка №13 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:02:001:0051). 

3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

5. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

7. 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 


