
  

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесятої  сесії 

 
30.11.2018 р.                                       Летичів                                               № 37 
 

Про надання згоди на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки в смт 

Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 37 

 

Розглянувши заяву гр. Лобозінського С.Й. щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності в смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 37, 

взявши до уваги рекомендації комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись ст.ст.12, 79-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону України 

"Про землеустрій",  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 

1. Здійснити поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0323 га (кадастровий номер 6823055100:00:028:0089), 02.01 – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 37. 

2. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 0,0323 га 

(кадастровий номер 6823055100:00:028:0089), 02.01 – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський 

район, смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 37 на дві земельні ділянки, а 

саме:  

- земельна ділянка №1 площею 0,0144 га по вул. Ярослава Мудрого, 37; 



- земельна ділянка №2 площею 0,0179 га по вул. Ярослава Мудрого, 

37/1. 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки подати на затвердження сесії селищної ради.  

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   


