
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять третьої сесії 

 

31.07.2017 р.                                      Летичів                                                  №  

 

Про внесення змін до рішень сесій  

Летичівської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання Летичівського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та заяву                       

гр. Сідорова В.І., керуючись ст. ст. 12, 79-1Земельного кодексу України, ст. 56 

Закону 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. В пункт 8 рішення чотирнадцятої сесії Летичівської селищної ради від 

31.08.2016 р. №29 «Про надання згоди на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)» внести зміни в частині площі, яка підлягає поділу та 

викласти даний пункт в наступній редакції, а саме: 

«Дати згоду Летичівському територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

площею 0,4331 га (кадастровий номер 6823055100:00:028:0038) в смт Летичів, 

вул. Соборна, 10 на дві земельні ділянки – 0,1420 га та 0,2911 га». 

 

2. В пункт 2 рішення п’ятнадцятої сесії Летичівської селищної ради від 

20.09.2016 р. №25 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» внести зміни в частині місця 

розташування земельних ділянок орієнтовною площею 0,5000 га та викласти 

даний пункт в наступній редакції, а саме: 

«Дати дозвіл гр. Сідорову Володимиру Івановичу (м. Київ,                         

вул. С. Олійника, 5, кв. 85) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га в т.ч. : 

земельна ділянка №1 – 0,1800 га в с. Новокостянтинів, вул. Набережна,     

земельна ділянка №2 – 0,3200 га в с. Новокостянтинів, вул. Поштова  

для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення з подальшою передачею в приватну 

власність». 

 



 

3. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи. 

 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І. Тисячний 


