
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
   VІІІ скликання 

 Сьомої сесії 

   

23.02.2021 р.                                       Летичів                                               № 40  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічну документацію  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності с. Буцні, с. Прилужне, с. Суслівці, 

ст. ст. 12, 186, керуючись Земельним кодексом України, п.34 ч.1 ст. 26 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про Державний земельний кадастр», ст. 56 Законом 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 щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 4,4800 га (кадастровий номер 

6823080400:09:010:0001) - (01.08) для сінокосіння і випасання худоби, 

категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Буцні Летичівської селищної 

ради Хмельницької області, на чотири земельні ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 0,8300 га (кадастровий номер 

6823080400:09:047:0002); 

- Ділянка №2 – площею 0,8300 га (кадастровий номер 

6823080400:09:047:0003); 

- Ділянка №3 – площею 0,8200 га (кадастровий номер 

6823080400:09:047:0004); 

- Ділянка №4 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823080400:09:010:0015); 

 

2. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0008) - (16.00) землі запасу, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населеного 



пункту с. Прилужне Летичівської селищної ради  Хмельницької області, на 

три земельні ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0009);  

- Ділянка №2 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0010); 

- Ділянка №3 – площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823080400:08:004:0011). 

 

3. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 8,7580 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0001) - (16.00) землі запасу, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населеного 

пункту с. Суслівці Летичівької селищної ради Хмельницької області, на 

тридцять дев’ять земельних ділянок: 

- Ділянка №1 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0002);  

- Ділянка №2 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0003);  

- Ділянка №3 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0004);  

- Ділянка №4 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0005); 

- Ділянка №5 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0006);  

- Ділянка №6 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0007);  

- Ділянка №7 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0008);  

- Ділянка №8 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0009);  

- Ділянка №9 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0010);  

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

6823084200:06:014:0011);  

- Ділянка №11 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0012);  

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

6823084200:06:014:0013);  

- Ділянка №13 – площею 0,3894 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0014);  

- Ділянка №14 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0015);  

- Ділянка №15 – площею 0,2969 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0016);  

- Ділянка №16 – площею 0,3097 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0017);  



- Ділянка №17 – площею 0,2876 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0018);  

- Ділянка №18 – площею 0,2020 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0019);  

- Ділянка №19 – площею 0,2621 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0020);  

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

6823084200:06:014:0021);  

- Ділянка №21 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0022);  

- Ділянка №22 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0023);  

- Ділянка №23 – площею 0,4658 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0024);  

- Ділянка №24 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0025);  

- Ділянка №25 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0026);  

- Ділянка №26 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0027);  

- Ділянка №27 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0028);  

- Ділянка №28 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0029);  

- Ділянка №29 – площею 0,1824 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0030);  

- Ділянка №30 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0031);  

- Ділянка №31 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0032);  

- Ділянка №32 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0033);  

- Ділянка №33 – площею 0,0673 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0034);  

- Ділянка №34 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0035);  

- Ділянка №35 – площею 0,1500 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0036);  

- Ділянка №36 – площею 0,2080 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0037);  

- Ділянка №37 – площею 0,1470 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0038);  

- Ділянка №38 – площею 1,2300 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0039);  

- Ділянка №39 – площею 0,0398 га (кадастровий номер 

6823084200:06:014:0040). 

4. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 



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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

6. Відділ будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 

селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 

прийнятого рішення. 

7. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


