
                                            

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто третьої сесії 

 

24.09.2020 р.                                     Летичів                                               № 26 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності 

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши розроблені проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, керуючись ст. ст. 12, 20, 83, 186, 186
1
 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», 

Законом України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища,   селищна рада 

В И Р І Ш И Л А  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни – для сінокосіння та випасання худоби 

(01.08) після зміни – землі загального користування (для створення 

громадських пасовищ) (18.00), площею 21,7874 га кадастровий номер 

6823087000:07:010:0002, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Вербка Летичівського району Хмельницької області. 

1.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею  

21,7874 га кадастровий номер 6823087000:07:010:0002  із (01.08) – для  

сінокосіння та випасання худоби на (18.00) - землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, 

зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а 

також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи 

місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування), 

яка розташована за межами населеного пункту с. Вербка Летичівського 

району Хмельницької області. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 



цільового призначення до зміни – для сінокосіння та випасання худоби 

(01.08) після зміни – землі загального користування (для створення 

громадських пасовищ) (18.00), площею 18,2126 га кадастровий номер 

6823087000:07:010:0003, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Вербка Летичівського району Хмельницької області. 

2.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею  

18,2126 га кадастровий номер 6823087000:07:010:0003  із (01.08) – для  

сінокосіння та випасання худоби на (18.00) - землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, 

зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а 

також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи 

місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування), 

яка розташована за межами населеного пункту с. Вербка Летичівського 

району Хмельницької області. 

3. Земельному відділу Летичівської селищної ради зареєструвати право 

власності на земельні ділянки у встановленому законом порядку та внести 

відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

4. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

5. 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.). 

 

Секретар селищної ради                                    Олена ПОПОВА 


