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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІI скликання 

Тринадцятої сесії 

 

13. 07. 2021 р.                                     Летичів                                               №48 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  

зміни цільового призначення земельної 

ділянки гр. Заболотному В. А. 

 

Розглянувши заяву гр. Заболотного В. А. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною 

цільового призначення, розроблений проект землеустрою  та детальний план 

території земельних ділянок керуючись ст. ст. 12, 20, 21, 65, 66,  79-1, 81, 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», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А  

1. Затвердити  проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки площею 0,2372 га кадастровий номер 

6823055100:10:001:0012 «із» земель сільськогосподарського призначення, 

код цільового призначення 01.03 - для ведення особистого селянського 

господарства «на» землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, код цільового призначення 11.02 - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

яка розташована за межами населеного пункту Летичівської селищної ради.  

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2372 га 

кадастровий номер 6823055100:10:001:0012 «із» земель 

сільськогосподарського призначення, код цільового призначення 01.03 - для 

ведення особистого селянського господарства «на» землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код 

цільового призначення 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств, переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за межами 

населеного пункту Летичівської селищної ради, та перебуває у власності      



гр. Заболотного Володимира Аполінаровича (витяг з ДРРП від 15.05.2014 

року номер запису 5658587) 

3. Гр. Заболотному В. А. звернутися до державного реєстратора із заявою 

про внесення змін до відомостей про земельну ділянку у встановленому 

законом порядку. 

4. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 

селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 

прийнятого рішення. 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

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

               

 

Селищний голова                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


