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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 
Десятої  сесії 

 
__.04.2021 р.                                  Летичів                                               №  

 
Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою 
кадастровий номер 

6853055100:00:026:0028 
 

 Розглянувши клопотання голови комісії з реорганізації Чорнієвича О.Б. 
щодо припинення постійного користування земельною ділянкою 
кадастровий номер 6823055100:00:026:0028, у зв’язку з переходом права 

власності на об’єкт нерухомого майна до Летичівської селищної ради, 
відповідно ст. 12, 120, 141, 142 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Припинити Летичівській районній раді право постійного 

користування земельною ділянкою площею – 0,3896 га кадастровий номер 
6853055100:00:026:0028 – для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування (03.01), категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови, дата державної реєстрації 

(в державному реєстрі прав) 30.12.2013 р., номер запису про право 4142064, 
яка розташована по вул. Героїв Крут, 2/1 смт Летичів Хмельницька область, у 

зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна до 
Летичівської селищної ради. 

 

2. Вилучити з постійного користування Летичівської районної ради 
земельну ділянку площею – 0,3896 га кадастровий номер 

6853055100:00:026:0028 – для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування (03.01), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована по вул. 
Героїв Крут, 2/1 смт Летичів Хмельницька область 

3. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 
селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 
прийнятого рішення. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник 
М.В.). 

Селищний голова                                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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