
 

 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Сьомої  сесії 

   

23.02.2021 р.                                      Летичів                                         № 44 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення та передачу 

земельних ділянок з комунальної 

власності в державну власність  

 

Розглянувши клопотання ДП «Летичівське лісове господарство» про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

зміною цільового призначення та подані проекти землеустрою,  керуючись 

ст. ст. 12, 20, 83, 92, 116, 117, 122, 125, 126, Земельного кодексу України,  

Законом України «Про Державний земельний кадастр» 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 Державному підприємству «Летичівське лісове 

господарство»  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

зміною цільового призначення із категорії земель сільськогосподарського 

призначення в категорію землі лісогосподарського призначення. 

1.1  Цільове призначення «землі запасу – (16.00)» на цільове 

призначення «для ведення лісового господарства та пов’язаних з ним  послуг 

- (09.01)» за рахунок сформованої земельної ділянки, комунальної власності 

площею 8,0950 га кадастровий номер 6823080400:10:031:0001 - для ведення 

лісового господарства, яка розташована за межами с. Голенищево 

Хмельницької області на території Летичівської селищної ради.  

1.2 Цільове призначення «землі резервного фонду - 17.00» на «для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним  послуг (09.01)» за рахунок 

сформованої земельної ділянки, комунальної власності площею 39,6752 га 

кадастровий номер 6823087000:12:001:0002 - для ведення лісового 

господарства, яка розташована за межами с. Новомиколаївка Хмельницької 

області на території Летичівської селищної ради. 



1.3 Цільове призначення «землі резервного фонду - 17.00» на «для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним  послуг (09.01)» за рахунок 

сформованої земельної ділянки, комунальної власності площею 17,0439 га 

кадастровий номер 6823085400:05:009:0001 - для ведення лісового 

господарства, яка розташована за межами с. Малаківщина Хмельницької 

області на території Летичівської селищної ради. 

1.4 Цільове призначення «землі резервного фонду - 17.00» на «для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним  послуг (09.01)» за рахунок 

сформованої земельної ділянки, комунальної власності площею 8,3810 га 

кадастровий номер 6823087000:12:004:0035 - для ведення лісового 

господарства, яка розташована за межами с. Новомиколаївка Хмельницької 

області на території Летичівської селищної ради. 

2. Передати Державному підприємству «Летичівське лісове 

господарство» в постійне користування земельні ділянки: 

2.1 площею 8,0950 га кадастровий номер 6823080400:10:031:0001 - для 

ведення лісового господарства та пов’язаних з ним  послуг - (09.01), за 

рахунок сформованої земельної ділянки, комунальної власності, яка 

розташована за межами с. Голенищево Хмельницької області на території 

Летичівської селищної ради.  

2.2 площею 39,6752 га кадастровий номер 6823087000:12:001:0002 - для 

ведення лісового господарства та пов’язаних з ним  послуг - (09.01), за 

рахунок сформованої земельної ділянки, комунальної власності, яка 

розташована за межами с. Новомиколаївка Хмельницької області на території 

Летичівської селищної ради.  

2.3 площею 17,0439 га кадастровий номер 6823085400:05:009:0001 - для 

ведення лісового господарства та пов’язаних з ним  послуг - (09.01), за 

рахунок сформованої земельної ділянки, комунальної власності, яка 

розташована за межами с. Малаківщина Хмельницької області на території 

Летичівської селищної ради.  

2.4 площею 8,3810 га кадастровий номер 6823087000:12:004:0035 - для 

ведення лісового господарства та пов’язаних з ним  послуг - (09.01), за 

рахунок сформованої земельної ділянки, комунальної власності, яка 

розташована за межами с. Новомиколаївка Хмельницької області на території 

Летичівської селищної ради.  

3. Державному підприємству «Летичівське лісове господарство»: 

3.1 використовувати земельну ділянку згідно цільового призначення та 

виконувати обов’язки землекористувачів, відповідно до ст. 96 Земельного 

кодексу України. 

3.2 приступати до використання земельної ділянки після встановлення її 

меж в натурі та здійснення державної реєстрації права постійного 

користування в Державному реєстрі речових прав. 

4. Передати в державну власність Хмельницької обласної державної 

адміністрації земельні ділянки комунальної  власності, загальною площею 



73,1951 га, що знаходяться за межами населених пунктів с. Голонищева, с. 

Новомиколаївки, с. Малаківщини, Летичівської селищної ради Хмельницької 

області, згідно додатку 1. 

5. Летичівській селищній раді скласти акти приймання – передачі 

земельних ділянок з комунальної власності в державну власність. 

6. Право власності на земельні ділянки виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформляється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення  7 сесії 

Летичівської селищної      

ради від 23.02.2021 р. №44  

 

Перелік земельних ділянок  

комунальної власності, які передаються у державну власність  

Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа, га Цільове призначення 

1 6823080400:10:031:0001 8,0950 га 09.01 ведення лісового господарства 

та пов’язаних з ним послуг 

2 6823087000:12:001:0002 39,6752 га 09.01 ведення лісового господарства 

та пов’язаних з ним послуг 

3 6823085400:05:009:0001 17,0439 га 09.01 ведення лісового господарства 

та пов’язаних з ним послуг 

4 6823087000:12:004:0035 8,3810 га 09.01 ведення лісового господарства 

та пов’язаних з ним послуг 

 Всього: 73,1951 га  

 

 


