
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят восьмої сесії 

30.10.2018 р.                                        Летичів                                               № 32 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій  

 

 

Розглянувши заяви та клопотання щодо внесення змін та доповнень до 

рішення 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 та доповнення в пункт 3 рішення сорок дев’ятої сесії 

Летичівської селищної ради від 27.04.2018 р. № 30 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно 

АТ «Хмельницькобленерго», а саме: 

- абревіатуру «ПАТ» замінити на «АТ»; 

- текст «11 шт. орієнтовною площею – 0,0057 га» замінити на текст «7 шт. 

та для встановлення КТП орієнтовною площею 0,0087 га». 

2. Внести зміни в пункт 5 рішення п’ятдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 28.09.2018 р. № 28 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» відносно гр. 

Іздебського Б.А., а саме число «0,1500» замінити на «0,1831». 

3. Внести зміни в пункт 2 рішення сорок шостої сесії Летичівської селищної 

ради від 25.01.2018 р. № 27 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» відносно гр. Опушко В.С., а саме:  

- число «0,4700» замінити на число «0,5314»; 

- число «0,2700» замінити на число «0,3035»; 

- число «0,2000» замінити на число «0,2279». 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 



5. 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 
 

 


