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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто ______ сесії 

 
__.09.2020 р.                                       Летичів                                            № ___  
 

Про надання згоди на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельних ділянок за 

межами населених пунктів 

 

Керуючись ст.ст.12, 79-1, 83 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 

26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону 

України "Про землеустрій" розглянувши клопотання старости сіл Антонівка, 

Суслівці, Попівці, Копитинці про розробку  технічної документації щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 8,7580 га (кадастровий номер 6823084200:06:014:0001), 16.00 – землі 

запасу категорія земель – землі сільськогосподарського призначення яка 

розташована за межами с. Суслівці Летичівського району Хмельницької 

області. 

1.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 8,7580 га 

(кадастровий номер 6823084200:06:014:0001), 16.00 – землі запасу категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення яка розташована за 

межами с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

Земельна ділянка № 1-  орієнтовною площею – 0,3000 га; 

Земельна ділянка № 2- орієнтовною площею – 0,1500 га; 

Земельна ділянка № 3 - орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 4- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 5- орієнтовною площею – 0,1200 га; 



Земельна ділянка № 6- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 7- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 8- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 9- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 10- орієнтовною площею – 0,2000 га; 

Земельна ділянка № 11- орієнтовною площею – 0,2000 га; 

Земельна ділянка № 12- орієнтовною площею – 1,0000 га; 

Земельна ділянка № 13- орієнтовною площею – 0,3894 га; 

Земельна ділянка № 14- орієнтовною площею – 0,1500га; 

Земельна ділянка № 15- орієнтовною площею – 0,2969 га; 

Земельна ділянка № 16- орієнтовною площею – 0,3097 га; 

Земельна ділянка № 17- орієнтовною площею – 0,2876 га; 

Земельна ділянка № 18- орієнтовною площею – 0,2020 га; 

Земельна ділянка № 19- орієнтовною площею – 0,2621 га; 

Земельна ділянка № 20- орієнтовною площею – 0,3000 га; 

Земельна ділянка № 21- орієнтовною площею – 0,1200га; 

Земельна ділянка № 22- орієнтовною площею – 0,1500 га; 

Земельна ділянка № 23- орієнтовною площею – 0,4658 га; 

Земельна ділянка № 24- орієнтовною площею – 0,1500 га; 

Земельна ділянка № 25- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 26- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 27- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 28- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 29- орієнтовною площею – 0,1824 га; 

Земельна ділянка № 30- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 31- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 32- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 33- орієнтовною площею – 0,0673 га; 

Земельна ділянка № 34- орієнтовною площею – 0,1200 га; 

Земельна ділянка № 35- орієнтовною площею – 0,1500 га; 



Земельна ділянка № 36- орієнтовною площею – 0,2080 га; 

Земельна ділянка № 37- орієнтовною площею – 0,1470 га; 

Земельна ділянка № 38- орієнтовною площею – 1,2300 га; 

Земельна ділянка № 39- орієнтовною площею – 0,0398 га.  

2. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 2,3267 га (кадастровий номер 6823083700:03:043:0001), 16.00 – землі 

запасу категорія земель – землі сільськогосподарського призначення яка 

розташована за межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району 

Хмельницької області. 

2.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 2,3267 га 

(кадастровий номер 6823083700:03:043:0001), 16.00 – землі запасу категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення яка розташована за 

межами с. Майдан - Вербецький Летичівського району Хмельницької 

області, а саме: 

Земельна ділянка № 1-  орієнтовною площею – 0,7750 га; 

Земельна ділянка № 2-  орієнтовною площею – 0,7750 га; 

Земельна ділянка № 3-  орієнтовною площею – 0,7767 га. 

3. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 4,9300 га (кадастровий номер 6823086200:03:010:0001), 16.00 – землі 

запасу категорія земель – землі сільськогосподарського призначення яка 

розташована за межами с. Чапля Летичівського району Хмельницької 

області. 

3.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 4,9300 га 

(кадастровий номер 6823086200:03:010:0001), 16.00 – землі запасу категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення яка розташована за 

межами с. Чапля Летичівського району Хмельницької області, а саме: 

Земельна ділянка № 1-  орієнтовною площею – 1,4000 га; 

Земельна ділянка № 2-  орієнтовною площею – 1,4000 га; 

Земельна ділянка № 3-  орієнтовною площею – 1,4000 га; 

Земельна ділянка № 4-  орієнтовною площею – 0,7300 га. 

4. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 3,4091 га (кадастровий номер 6823086200:04:014:0014), 17.00 – землі 

резервного фонду категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення яка розташована за межами с. Юрченки Летичівського району 

Хмельницької області. 

4.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 3,4091 га 



(кадастровий номер 6823086200:04:014:0014), 17.00 – землі резервного фонду 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення яка 

розташована за межами с. Юрченки Летичівського району Хмельницької 

області, а саме: 

Земельна ділянка № 1-  орієнтовною площею – 1,0000 га; 

Земельна ділянка № 2-  орієнтовною площею – 2,4091 га. 

5. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки подати на затвердження сесії селищної ради.  

6. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

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 


