
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок першої сесії 

 

.11.2017р.                                       Летичів                                               №  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її у 

власність громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян, розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 81, 118, 121, 122, 

186, 186-1 Земельного кодексу України, 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. Затвердити гр. Прохорчуку Станіславу Івановичу (смт Летичів,               

вул. Володимира Великого, 65/1) проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0955 га (кадастровий номер 

6823055100:00:057:0071) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,     

смт Летичів, вул. Володимира Великого, 65/1; 

1.1 Надати гр. Прохорчуку Станіславу Івановичу в приватну власність 

земельну ділянку площею 0,0955 га (кадастровий номер 

6823055100:00:057:0071) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,     

смт Летичів, вул. Володимира Великого, 65/1. 

2. Затвердити гр. Хропуну Віктору Анатолійовичу (с. Горбасів, вул. Польова, 

36) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,02880 

га (кадастровий номер 6823081600:01:001:0123) – 01.03 для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Горбасів, вул. Польова; 

2.1 Надати гр. Хропуну Віктору Анатолійовичу в приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2880 га (кадастровий номер 



6823081600:01:001:0123) – 01.03 для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, 

яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,          

с. Горбасів, вул. Польова. 

3. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

 

Селищний голова                                                 І. Тисячний  


