
     ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

25.06.2018 р.                                        Летичів                                               № ___ 

 

Про внесення змін, доповнень 

та скасування рішень сесій 

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в рішення п’ятдесятої сесії Летичівської селищної ради від 

24.05.2018 року № 30 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачі її у постійне користування КНП 

«Летичівський центр ПМСД»», а саме: 

- з назви рішення виключити слова «та передачі її у постійне 

користування»; 

- пункт 2 «Передати у постійне користування КНП «Летичівський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  Летичівської селищної ради земельну 

ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 6823084200:04:003:0019) – 03.03 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Новокостянтинів, вул. Центральна.» - виключити; 

- пункт 3 «Зареєструвати право постійного користування на земельну 

ділянку у встановленому законом порядку.» - виключити. 

2. В № п/п 527 пункту 1 рішення сесії Сусловецької сільської ради  

народних депутатів від 26.03.1996 р. № 25 «Про передачу земельних ділянок 

громадян у приватну власність та в користування» відносно гр. Рога Олега 

Івановича внести зміни та доповнення, а саме: 

- слово «Миколайович» замінити словом «Іванович»; 

- доповнити адресою земельних ділянок: с. Копитинці, вул. Набережна, 60. 

3.  Скасувати рішення сімдесят п’ятої сесії  Летичівської селищної ради від 

28.11.2014 року № 12 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 

та надати її в оренду гр. Гульку С.В.». 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 



5. 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 
 

 


