
  

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят другої сесії 

23.07.2019 р.                                     Летичів                                               № 57 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0039) гр. Тимчук Т.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Тимчук Т.М. та розроблений проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, якої змінюється з категорії земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики , оборони та іншого 

призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств до 

категорії земель житлової та громадської забудови – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись ст. ст. 12, 35, 79-1, 81, 118, 121, 122, 125, 126, 

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», відповідно ст. 24 Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та детального плану 

території рішення Летичівської селищної ради від 30.08.2018р. № 18, рішення 

шістдесят восьмої сесії Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р № 23 Про 

затвердження регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних 

ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності 

Летичівської селищної ради,  взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища,  селищна рада 

В И Р І Ш И Л А  

1. Затвердити гр. Тимчук Тетяні Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0039), якої змінюється з категорії земель промисловості, 

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств до категорії земель житлової та 

громадської забудови – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Олени 

Теліги,2/2 смт Летичів Летичівського району Хмельницької області. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,3000 га 

(кадастровий номер 6823055100:00:024:0039) із земель промисловості, 

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств на категорію земель –землі 

житлової та громадської забудови –02.01. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Хмельницької області. 

3. Громадянці гр. Тимчук Т.М. зареєструвати право власності на земельну 

ділянку у встановленому законом порядку. 

3. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення до 

Красилівського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області  (Летичівська ДПІ) 

та до відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій 

області. 

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. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук О.О). 

 

Секретар селищної ради                          О. Попова  
 


