
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок шостої сесії 

(І пленарне засідання) 

25.01.2018 р.                                        Летичів                                               № 31 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесії 

 

Розглянувши клопотання ПАТ «Хмельницькобленерго» та заяви              

громадян щодо внесення змін та доповнень до рішень сесії, взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Летичівської 

селищної ради від 18.11.2016 р. №28 «Про надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ 

«Хмельницькобленерго» відносно ЗТП – 321 смт Летичів, вул. Івана 

Огієнка в частині площі земельної ділянки, а саме: 

- число «70» замінити числом «135». 

2. Внести зміни та доповнення в рішення тридцять першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.06.2017 р. №8 «Про надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ 

«Хмельницькобленерго», а саме: по тексту даного рішення слова «під 

опорами» замінити словами «для встановлення опор». 

3. В рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради від 24.12.1999 р.       

№ 19 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність 

для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд» відносно гр. Дмуховського Віктора Станіславовича 

внести відповідні зміни:  

- слово «Дмухівському» замінити словом «Дмуховському»; 

- слово «Степановичу» замінити словом «Станіславовичу»; 

- слова та цифри «Маринюка, 12» замінити словами та цифрами «вул. 

Маринюка, 12/1». 

 



4. Внести зміни та доповнення в № п/п 25 пункту 1 рішення чотирнадцятої 

сесії Козачківської сільської ради народних депутатів ХХІ скликання 

Летичівського району Хмельницької області від 07.12.1993 року №2 «Про 

передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та 

користування» відносно гр. Козяра Михайла Петровича, а саме:  

- після слова «Михайло» додати слово «Петрович»; 

- після числа «0,15 га» додати слова і цифри «с. Анютине, вул. Польова 

б/н» 

5. Внести зміни та доповнення в № п/п 460 пункту 1 рішення сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів ХХІІ скликання 

Летичівського району Хмельницької області від 26.03.1996 р. № 25 «Про 

передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в 

користування», а саме: 

-  слово «Завірюха» замінити словом «Завіруха»; 

- після слова «Копитинці» додати слова і цифри «вул. Набережна, 78». 

6. Внести зміни та доповнення в № п/п 461 пункту 1 рішення сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів ХХІІ скликання 

Летичівського району Хмельницької області від 26.03.1996 р.   № 25 «Про 

передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в 

користування» відносно гр. Вуйко Наталії Павлівни, а саме після слова 

«Копитинці» додати слова та цифри «вул. Набережна, 80». 

7. Внести зміни та доповнення в № п/п 466 пункту 1 рішення чотирнадцятої 

сесії Козачківської сільської ради народних депутатів ХХІ скликання 

Летичівського району Хмельницької області від 07.12.1993 р. № 2 «Про 

передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в 

користування» відносно гр. Матушинського Анатолія Михайловича, а 

саме: 

- ініціали «А.М.» замінивши словами «Анатолій Михайлович»; 

- після числа «0,60 га» додати слова та цифри «с Анютине, вул. Польова, 

5, в т.ч.: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, 0,3500 га – для ведення 

особистого селянського господарства». 

8. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

9. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).  

Селищний голова                                                              І. Тисячний 


