
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої сесії 

 

27.04.2017 р.                                         Летичів                                                    №16 

 

 

Про внесення змін до рішень 

сесій Летичівської селищної  

ради  

 

Розглянувши заяву громадян, керуючись Земельним кодексом України, 

Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний 

земельний кадастр», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням восьмої сесії Летичівської селищної ради від 30.05.2016 р. 

№25, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  В рішення третьої сесії Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області від 07.08.98 р. №12 «Про передачу зем. 

ділянок громадянам у приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» 

відносно гр. Редколіс Ніни Куприянівни внести відповідні зміни та 

доповнення, а саме:  

- слово «Куприянівні» замінити словом «Купріянівні»; 

- слово і цифри «Комсомольська, 21» замінити словом і цифрами 

«Козацька, 21/1». 

 

2. Внести зміни в п.1 рішення двадцять третьої сесії Летичівської селищної 

ради  VІІ cкликання від 28.02.2017 р. № 25 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянам» в частині зміни площі земельної ділянки відносно гр. 

Ковальчука А.С, а саме: 

- число «0,0500» замінити числом «0,0752».  

 

3. В п.9 рішення чотирнадцятої сесії Летичівської селищної ради VІІ 

cкликання від 31.08.2016 р. № 27 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» внести 

відповідні зміни, доповнення та викласти даний пункт в наступній 

редакції, а саме: 

- Дати дозвіл Саврацькому Костянтину Юрійовичу (с. Верхівка,     

вул. Шевченка, 50) на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки орієнтовною площею 0,3800 га в т.ч. земельна ділянка 

№1 - 0,1220, земельна ділянка №2 – 0,2580 га - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Новокостянтинів з 

подальшою передачею в приватну власність. 

 

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи. 

 

5.  Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

Селищний голова                                                              І. Тисячний 


