
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _____ сесії 

__.05.2019 р.                                        Летичів                                               №  

 

Про внесення змін, доповнень та 

скасування рішень сесій 

 

Розглянувши заяви громадян щодо 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 та доповнення в № п/п 8 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. Галіцької М.М., а саме: 

- слово «Заворотна» замінити на слово «Галіцька»; 

- доповнити адресу земельної ділянки, після слова «Суслівці» дописати 

слова та цифри «вул. Центральна, 2». 

2. Внести зміни в пункт 1 рішення п’ятнадцятої сесії Голенищівської  

сільської ради народних депутатів від 09.08.1993 року  № 4 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність та в користування», 

відносно гр. Котик А.А., а саме: 

-  цифри «0,44» замінити на цифри «0,4961»; 

- цифри «0,19» замінити на цифри «0,2461». 

3. Скасувати та вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення 

шістдесят четвертої сесії від 21.02.2019 року № 29 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. 

Прилужне». 

4. Скасувати та вважати таким, що втратив чинність пункт 5 рішення 

шістдесят четвертої сесії від 21.02.2019 року № 30 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. 

Рудня». 

5. Скасувати та вважати такими, що втратили чинність пункти 2, 3, 4 

рішення шістдесят третьої сесії від 31.02.2019 року № 36 «Про надання дозволу 



на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

межами с. Вербка». 

6. Скасувати та вважати таким, що втратив чинність пункт 11 рішення 

шістдесят п’ятої сесії від 21.03.2019 року № 39 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

7. Скасувати та вважати таким, що втратив чинність підпункт 12.1 

пункту 12 рішення шістдесят п’ятої сесії від 21.03.2019 року № 39 «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки». 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

9. 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 


