
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
VII скликання 

Двадцять шостої сесії

30.03.2017 р. Летичів № 19

Про внесення змін до рішення сесії 
Сусловецької сільської ради від 26.03.1996 
року №25 «Про передачу земельних ділянок 
громадян у приватну власність та в 
користування»

Розглянувши заяву гр. Антонюка В.В., взявши до уваги рекомендації комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 
Державний земельний кадастр», ч.З ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням першої сесії Летичівської селищної ради від 15.12.2015р.№14-4/2015 «Про 
припинення юридичної особи Сусловецької сільської ради в зв’язку з реорганізацією 
шляхом приєднання до Летичівської селищної ради» селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни в графу 262 рішення сесії Сусловецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області XXII скликання від 26.03.1996 року №25 «Про 
передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в користування» 
відносно гр. Антонюка Володимира Васильовича в частині зміни площі земельної 
ділянки та викласти в наступній редакції, а саме:
- «262 - Антонюк Володимир Васильович -  всього землі площею 0,3730 га в т.ч.

земельна ділянка №1 площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: 
Хмельницька область, Летичівський район, с. Суслівці, вул. Молодіжна, 26, 
земельна ділянка №2 площею 0,1230 га для ведення особистого селянського 
господарства за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,
с. Суслівці, вул. Молодіжна, 26».

2. Землевпоряднику селищної ради внести відповідні зміни в земельно -  облікові 
документи.

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 
Летичівської селищної ради Березовську Л.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).

Селищний голова І. Тисячний


