
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять сьомої сесії 

 

28.09.2017 р.                                      Летичів                                                   № 21 
 

 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою та надання її в 

постійне користування управлінню 

виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Хмельницькій 

області 

 

Розглянувши клопотання управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Хмельницькій області про припинення 

права постійного користування земельною ділянкою в смт Летичів по вулиці 

Шевченка, 3, у зв’язку з реорганізацією та надання її у постійне 

користування, керуючись ст. 12, 92, 122, 123, 141, 142 Земельного Кодексу 

України, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити за згодою двох сторін право постійного користування 

земельною ділянкою площею 0,0289 га для обслуговування офісного 

приміщення за адресою смт Летичів, вул. Шевченка, 3, що перебуває на праві 

постійного користування у Хмельницького обласного відділення фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

2. Вилучити в Хмельницького обласного відділення фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності земельну ділянку площею 

0,0289 га, яка перебуває в постійному користуванні в смт Летичів по            

вул. Шевченка, 3 та передати у землі запасу Летичівської селищної ради. 

3. Державний акт на право постійного користування земельною 

ділянкою (серія ЯЯ №333253 від 23 червня 2005 року), який зареєстрований в 

Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та 

право постійного користування землею, договорів оренди землі за 

№030575700001 вважати таким, що втратив чинність. 

 



4. Передати вищезазначений державний акт на право постійного 

користування на зберігання до Відділу Держгеокадастру у Летичівському 

районі Хмельницької області. 

5. Надати управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Хмельницькій області в постійне користування 

земельну ділянку площею 0,0289 га (кадастровий номер – 

6823055100:00:027:0003) – 03.03 для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, категорія земель - землі 

житлової та громадської забудови за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів вул. Шевченка,3. 

6. Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Хмельницькій області зареєструвати право постійного 

користування земельною ділянкою за адресою: смт Летичів, вул. Шевченка, 3 

відповідно до чинного законодавства. 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

8. 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   


