
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018 р.                                        Летичів                                               № 40 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесії 

 

Розглянувши заяви громадян щодо внесення змін та доповнень до рішень 

сесії, 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 та доповнення в пункт 1 рішення четвертої сесії Летичівської 

селищної ради Хмельницької області від 18.12.98 р. № 12 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам в приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд» відносно 

гр. Дудника Анатолія Віталійовича, а саме: 

-  слово «Вікторов.» замінити словом «Віталійович»; 

- слово і цифру «Бугська, 2» замінити словом і цифрами «Бугська, 2/1». 

2. Внести зміни в пункт 1 рішення п’ятої сесії Голенищівської сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області двадцять другого скликання від 

10.03.1995 р. № 4 відносно гр. Леськова Сергія Андрійовича та викласти п/п в 

наступній редакції: 

«Леськову Сергію Андрійовичу (с. Голенищеве) земельну ділянку площею 

0,4911 га, в т.ч.:  

- 0,2500 га. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, що розташована по вул. Вишнева, 46             

с. Голенищеве;  

- 0,2411 га – для ведення особистого селянського господарства в                           

с. Голенищеве.». 

3. Внести зміни та доповнення в пункт 1 рішення дванадцятої сесії 

Сусловецької сільської ради Летичівського району Хмельницької області ХХІІІ 

скликання від 06.06.2000 р. № 4 «Про приватизацію земельних ділянок» 

відносно гр. Наумова В.В., а саме: 

- число «0,25 га» доповнити адресою «с. Новокостянтинів, вул. Млини, 34»; 



- слово «підсобного» замінити словом «селянського»; 

- число «0,35 га» доповнити адресою «с. Новокостянтинів, вул. Млини». 

4. Внести зміни в пункт 1 рішення другої сесії Сусловецької сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області ХХІІ 

скликання від 30.12.1994 р. № 5 «Про передачу земельних ділянок громадян у 

приватну власність та в користування», виклавши № п/п 129 в наступній 

редакції: 

«Блащук Світлані Василівні земельну ділянку площею 0,8400 га, в т. ч.: 

0,2500 га. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, що розташована по пров. Поштовий, 9             

с. Новокостянтинів;  

0,5900 га – для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

по пров. Поштовий с. Новокостянтинів.». 

5. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

народних депутатів Хмельницької області від 30.10.1997 р. № 155 «Про 

передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд і для 

ведення підсобного господарства» відносно гр. Дудник Ганни Григорівни, а 

саме слово «Галині» замінити словом «Ганні». 

6. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

народних депутатів Хмельницької області від 15.03.1994 р. № 29 «Про передачу 

земельних ділянок громадян у приватну власність та в користування» відносно 

гр. Пруса В.М., а саме слово «Віктору» замінити словом «Віталію». 

7. Внести зміни в пункт 4 рішення сорок другої сесії Летичівської селищної 

ради Летичівського району Хмельницької області від 30.11.2017  р. № 20 «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянам» відносно гр. Романенко Л.С., а саме: число «0,3300» 

замінити числом «0,5000». 

8. Внести зміни до рішення вісімнадцятої (позачергової) сесії Грушковецької 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області від 05 травня №5 

«Про відведення земельних ділянок під розширення особистих господарства 

громадянам – працівникам соціальної сфери», а саме в додатку до 

вищевказаного  рішення:  слово «Ковльчук» замінити словом «Ковальчук» 

  

 

 

 

 



9. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

10. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

11. 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 


