
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я  

VII скликання 

Шістдесят третьої сесії 

 

31.01.2019р. Летичів № 26 

 

Про затвердження детального 

плану території 

 

Ознайомившись з проектом детального плану території земельної 

ділянки площею 0,3000 га (кадастровий номер 6823055100:00:024:0039) з 

метою зміни цільового призначення з категорії земель (землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд будівельних організацій та підприємств (11.33) на (землі житлової та 

громадської забудови) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), яка розташована за 

адресою: вул. Матвєєвої Олени,2/2, смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, взявши до уваги рекомендації постійних комісій 

Летичівської селищної ради, на підставі п.8 ст. 19 Закону України ” Про 

регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», керуючись ст. 26 Закону України ‘’Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи результати громадських слухань від 

15.01.2019 року (Протокол №19/1 від 15.01.2019 р.), селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Затвердити гр. Тимчук Т.М., детальний план території земельної 

ділянки площею 0,3000 га (кадастровий номер 6823055100:00:024:0039) з 

метою зміни цільового призначення з категорії земель (землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд будівельних організацій та підприємств (11.33) на (землі житлової та 

громадської забудови) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01), яка розташована за 

адресою: вул. Матвєєвої Олени,2/2, смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 
2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

 



будівництва та архітектури Летичівської селищної ради Кордиш С.В. 

3. 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 


