
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

28.09.2018 р.                                        Летичів                                               № 31 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій та виконавчих комітетів 

 

 

Розглянувши заяви громадян щодо внесення змін та доповнень до рішень 

сесії, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання  її у постійне 

користування Державі України в особі Міністерства оборони, взявши до уваги 

рекомендації 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 та доповнення до рішення сорок шостої сесії (І пленарне 

засідання) Летичівської селищної ради від 25.01.2018 р. № 24 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

постійне користування Державі України в особі Міністерства оборони» 

а саме: 

- з назви рішення виключити слова «та надання її у постійне користування 

Державі України в особі Міністерства оборони»; 

- пункт 1.1 викласти в новій редакції: 

«Передати у державну власність Летичівської районної державної адміністрації 

земельну ділянку площею 0,2330 га (кадастровий номер 

6823055100:00:027:0146) – 15.01 для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України, категорія земель – землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, яка розташована за 

адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Шірпала 

Леоніда, 2а. 

- пункт 2 викласти в наступнй  редакції: 

«Селищній раді здійснити складання та підпис акту приймання передачі; 

 



2. Внести зміни та доповнення в пункт 1 рішення виконавчого комітету  

Летичівської селищної ради народних депутатів Хмельницької області від 

25.12.97 р. №196 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд та для ведення підсобного господарства» 

відносно гр. Варенко Михайла Павловича, а саме: слова «пр. Коцюбин,41» 

замінити словами «провулок Коцюбинського,41». 

3. Внести зміни та доповнення в пункт 1 рішення виконавчого комітету  

Летичівської селищної ради народних депутатів Хмельницької області від 

29.03.1996 р. № 239 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд та для ведення підсобного господарства» 

відносно гр. Владиш Валентини Анатоліївни, а саме:  

- замінити адресу «Войтова, 28/2» на адресу «вул. Максима Кривоноса, 

28/3»; 

- у 4 стовпчику після число «0,04» дописати «в тому числі: ділянка №1 – 

0,0160га та ділянка №2 – 0,0240 га». 

4. Внести зміни у № п/п 220 пункту 1 рішення сесії Сусловецької сільської 

ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 

26.03.1996 р. № 25 «Про передачу земельних ділянок громадян у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Малінова Миколи Григоровича, а 

саме:  

- слово «Мальнов» замінити на слово «Малінов»; 

- після числа «0,67» дописати адресу «с. Суслівці, вул. Центральна, 5а». 

5. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету Руднянської 

сільської  ради народних депутатів  Летичівського району Хмельницької 

області від 30.09.1993 р. №2 «Про передачу земельних ділянок громадян в 

приватну власність та в користування» відносно гр. Бучинської Рімми 

Адольфівни, а саме:  

- слова «Рімі Адолфівні» замінити словами «Ріммі Адольфівні»; 

- слова «вул. провул. Набережний 1» замінити на слова «провулок 

Центральний 2, буд. 1». 

6. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради  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»; 

- слова та цифри «пр. Бугськ.,2» замінити на слова та цифри «провулок 

Бугський, 2»; 

- число «0,25» замінити на число «0,4364»; 

- число «0,10» замінити на число «0,2864».  



        6.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення п’ятдесятої сесії 

Летичівської селищної ради від 24.05.2018 р. № 37 «Про внесення змін та 

доповнень до рішень сесії». 

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 
 

 


