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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VIII скликання 

П’ятнадцятої сесії 

 

08.10.2021 р.                                    Летичів                                                    № 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

ТзОВ «Летичів Агро»  

 

 Розглянувши клопотання ТзОВ «Летичів Агро» щодо надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись 

Земельним кодексом України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823087000:07:004:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Ялинівка  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 50 орієнтовною площею –   1,1300 га; 

- ділянка № 393 орієнтовною площею – 1,8300 га; 

- ділянка № 406 орієнтовною площею – 1,8300 га; 

- ділянка поряд з №73 орієнтовною площею 1,3400 га. 

 



2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:09:039:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 341 орієнтовною площею – 1,3900 га; 

- ділянка № 342 орієнтовною площею – 1,6500 га; 

 

3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:10:001:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 92 орієнтовною площею – 1,2200 га; 

 

4. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:10:049:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 541 орієнтовною площею – 1,6500 га; 

- ділянка № 337 орієнтовною площею – 1,2400 га; 

 

5. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:11:005:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 416 орієнтовною площею – 1,1300 га; 

 

6. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



кадастровий номер 6823080400:11:006:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 21 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

 

7. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:11:024:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 364 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

- ділянка № 367 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

- ділянка № 368 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

- ділянка № 371 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

 

8. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823080400:11:013:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Голенищево  Летичівської 

селищної ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а 

саме:  

- ділянка № 419 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

- ділянка № 423 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

- ділянка № 428 орієнтовною площею – 1,1900 га; 

 

9. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823085000:04:018:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Сахни  Летичівської селищної 

ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а саме:  

- ділянка № 209 орієнтовною площею – 1,9646 га; 

 

10. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823085400:05:029:_____ - (01.01) для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Снітівка Летичівської селищної 

ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а саме:  

- ділянка № 265 орієнтовною площею – 2,0242 га; 

 

11. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро»  

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

кадастровий номер 6823085400:05:031:_____ - (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Снітівка Летичівської селищної 

ради  Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а саме:  

 

- ділянка № 204 орієнтовною площею – 2,8700 га; 

 

12. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії.  

13. 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 
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