
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

__.07.2018 р.                                        Летичів                                               №  

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій 

 

 

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 шістнадцятої сесії Голенищівської сільської 

ради від 25.10.1993 року № 1 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування», відносно Надточія В.К., а саме: 

- слово «Карлович» замінити на слово «Карпович»; 

-число «0,47» замінити числом «0,5100»; 

-число «0,22» замінити числом «0,2600». 

 

2. Внести зміни та доповнення в № п/п 43 пункту 1 рішення першої сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів від 12.08.1994 року № 13 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в користування» 

відносно гр. Синяка Віталія Ілліча, а саме:  

- число «0,41» замінити числом «0,4245»; 

- число  «0,16» замінити числом «0,1745»;  

- після слова «споруд» дописати слова «яка розташована в с. Суслівці, вул. 

Квітнева, 2». 

 

3. Внести зміни та доповнення в № п/п 25 пункту 1 рішення третьої сесії 

Сусловецької сільської ради  народних депутатів від 10.03.1995 року № 12 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в користування» 

відносно  гр. Гуменної Клавдії Василівни, виклавши пункт в наступній редакції:   

«Гуменній Клавдії Василівні (с. Суслівці) загальною площею 0,4235 га в т.ч.: 

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

господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою с. Суслівці,     

вул. Квітнева, 25; 

- 0,1735  для ведення особистого селянського господарства в с. Суслівці». 



4. Внести зміни та доповнення в № п/п 41 пункту 1 рішення третьої сесії 

Сусловецької сільської ради  народних депутатів від 10.03.1995 року № 12 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в користування» 

відносно  гр Півторака Леоніда Павловича, а саме:  

 

- число «0,81» замінити числом «0,7300» га; 

- число  «0,56» замінити числом «0,4800» га;  

- після слова «споруд» дописати слова «яка розташована в с. Суслівці, вул. 

Польова, 6». 

 

5. Внести зміни та доповнення в пункт 1 рішення тринадцятої сесії Майдан-

Вербецької  сільської ради  народних депутатів від 02.11.1993 року № 60 «Про 

передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність та в 

користування» відносно гр. Сушка Володимира Петровича, а саме: 

- слова та числа «М-В, вул. Зелена, 2 » замінити словами та числами 

«Майдан-Вербецький, вул. Зелена,2/1». 

 

6. Внести зміни та доповнення в рішення виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради народних депутатів від 27.01.1995р. № 8 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва і 

обслуговування  житлових будинків, господарських будівель і споруд та для 

ведення особистого підсобного господарства» відносно гр. Полякової Тетяни 

Петрівни, а саме:  

    - число «0,19» замінити числом  «0,1759»; 

    - число «0,04» замінити числом  «0,0259»; 

    - слова та числа «вул. Л.Українки,1» замінити словами та числами «смт 

Летичів,  вул. Л.Українки,1/2». 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

8. 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 
 

 


