
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят __________сесії 

 

.08.2019 р.                                        Летичів                                               №   

 

Про припинення Летичівському 

районному відділу УМВС України 

в Хмельницькій області права 

постійного користування 

земельною ділянкою та вилучення 

її з постійного користування 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12 та 142 

Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16 

вересня 2015 року № 730 «Про утворення територіальних органів 

національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ» та з метою розгляду звернення Управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Хмельницькій області про припинення права 

постійного користування Летичівським РВУМВС, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити Летичівському районному відділу УМВС України в 

Хмельницькій області право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,3957 га (кадастровий номер 6823055100:00:065:0010)  - для 

розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС за 

адресою: Хмельницька обл. Летичівський район смт Летичів вул. І. Франка, 

20, що здійснюється на підставі державного акту на право постійного 

користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 9333363 від 26.01.2009 року, 

який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право 

власності на землю та на право постійного користування землею, договорів 

оренди землі за № 030975700001, у зв’язку з добровільною відмовою від 

права  постійного користування земельною ділянкою. 

2. Вилучити з постійного користування Летичівського районного відділу 

УМВС України в Хмельницькій області земельну ділянку площею 0,3957 га 



(кадастровий номер 6823055100:00:065:0010)  - для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС за адресою: 

Хмельницька обл. Летичівський район смт Летичів вул. І. Франка, 20, та 

вважати таким , що втратив чинність. 

3. Передати Державний акт на право постійного користування земельною 

ділянкою на зберігання до архіву  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.).  

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний 

 

 


