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АВТОР: головний спеціаліст Самойлова О.Г. 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Шостої  сесії 

   

28.01.2021 р.                            Летичів                                             № 38 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

комунальної власності, яка 

розташована за межами с. 

Новокостянтинів 

 

Під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність, згідно наказу ГУ 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 13.03.2019 року № 22-1747-СГ 

було допущено помилку у формуванні земельної ділянки площею 3,5731 га 

кадастровий номер 6823084200:11:014:0011 де виявлено, що на місці 

розташування знаходиться земельна ділянка площею 2,0000 га приватної 

власності державний акт Р1 № 793528 від 28.12.2002 року. 

Відповідно до п. 5 ст. 37 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може 

здійснюватись також на підставі технічної документації із землеустрою 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

на що було виготовлено технічну документацію із землеустрою де 

відображено земельну ділянку приватної власності площею 2,0000 га із 

присвоєнням кадастрового номера 6823084200:11:014:0016. 

В результаті розроблення технічної документації із землеустрою 

вищевказаної земельної ділянки було внесено зміни до Державного 

земельного кадастру, зокрема зменшено площу земельної ділянки із 3,5731 га 

на 1,5731 га. 

Розглянувши технічну документацію  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 1,5731 га кадастровий 

номер 6823084200:11:014:0011 із земель резервного фонду (17.00), керуючись 

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», ст. 56 Закону України «Про землеустрій», 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 технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення площею – 1,5731 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0011) – (17.00) землі резервного фонду, які розташовані 

на території Летичівської селищної ради за межами с. Новокостянтинів 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

3. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

Селищний голова                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 


