
ПРОЄКТ 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

 
__.05.2021 р.                                  Летичів                                                     №  

 
Про реєстрацію права комунальної 

власності земельних ділянок Летичівської 
селищної ради 

 

             Керуючись ст. ст. 12, 186 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 37 

Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України 
«Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А  

 

1. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 
6823085400:05:001:0001 площею 36,9720 га, в результаті відведення 

земельної ділянки: 
кадастровий номер  6823085400:05:001:0002 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0003 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0004 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0005 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0006 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0007 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0008 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0009 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0010 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0011 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0012 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0013 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0014 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0015 площею 1,7192 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0016 площею 2,0000 га; 



кадастровий номер  6823085400:05:001:0017 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0018 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0019 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер  6823085400:05:001:0020 площею 2,0000 га; 

залишок: 

- кадастровий номер 6823085400:01:008:0001 площею 1,4992 га; 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

 

2. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 
6823083300:06:017:0001 площею 20,7441 га, в результаті відведення 

земельної ділянки: 

кадастровий номер  6823083300:06:017:0005 площею 0,3842 га; 

кадастровий номер  6823083300:06:017:0006 площею 0,3842 га; 

залишок: 

- кадастровий номер 6823083300:06:017:0007 площею 19,9757 га; 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 
комунальної власності. 

 

3. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823082400:03:050:0002  площею 1,3121  га, в результаті відведення 
земельної ділянки: 

кадастровий номер  6823082400:03:050:0007  площею 0,1900 га; 

залишки: 

- кадастровий номер 6823082400:03:050:0006  площею 0,2592 га; 

- кадастровий номер 6823082400:03:050:0008  площею 0,8629 га; 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

4. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку.  

5. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 
архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради.  

6. 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 

 

 



 

Автор проєкту     _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


