
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят першої  сесії 

 

21.06.2019 р.                                        Летичів                                               № 42   

 

Про внесення змін, доповнень та 

скасування рішень сесій 

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища,селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни та доповнення в пункт 12 рішення шістдесят п’ятої 

сесії від 21.03.2019 року № 39 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» виклавши його в наступній 

редакції: 

«12 Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,0000 га з 

зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 8,7595 га (кадастровий номер 

6823085000:05:020:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан-Сахнівський Летичівського району 

Хмельницької області: 

12.1 учаснику АТО Стрельбіцькому Володимиру Григоровичу (с. Майдан-

Вербецький); 

12.2  учаснику АТО Матвєєву Михайлу Олексійовичу (смт Летичів, вул. 

Осліковського,4/1, кв. 7); 

12.4 Кравчук Марині Володимирівні (смт Летичів, вул. Вовковинецька, 

11).» 

2. Внести зміни та доповнення в пункт 13 рішення шістдесят п’ятої 

сесії від 21.03.2019 року № 39 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» виклавши його в наступній 

редакції: 

«13 Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2,0000 з зміною 



цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва загальною площею 18,1404 га (кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Майдан-Сахнівський Летичівського району 

Хмельницької області: 

13.1 учаснику АТО Глазко Юрію Вікторовичу (смт Летичів, вул. Небесної 

сотні, 1, корп. 1, кв. 4); 

13.2 учаснику АТО Майданюку Олександру Васильовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 13); 

13.3 Майданюк Катерині Степанівні (с. Сахни); 

13.4 учаснику АТО Бутліру Андрію Євгенійовичу (м. Хмельницький, вул.  

Толстого, 4, в/ч А 0553); 

13.5 учаснику АТО Колесняку Володимиру Володимировичу (смт Летичів, 

пров. Лісовий, 16); 

13.6 учасник АТО Лошкарьову Антону Борисовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 40, кв. 4); 

13.7 учаснику АТО Верміяшу Віталію Анатолійовичу (с. Сахни, вул. 

Центральна, 7); 

13.8 учаснику АТО Казьмірову Руслану Володимировичу (с. Сахни, вул. 

Липи, 6); 

13.9  учаснику АТО Кирилюку Сергію Вікторовичу (с. Козачки).» 
 

        3.Скасувати пункт 2 рішення четвертої сесії Гречинецької сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області ХХV «Про добровільну відмову 

від земельної ділянки та надання земельних ділянок громадянам» від 22.09.2006 

року № 5 відносно  гр. Василишина Степана Андрійовича в   частині надання 

безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,1600 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності яка 

розташована в межах с. Гречинці . 

4.Внести зміни до рішення Сусловецької сільської ради «Про передачу 

земельних ділянок громадян у приватну власність та в користування» від 

27.12.1996 року № 44 в частині передачі безкоштовно у приватну власність 

земельних ділянок гр. Гапоненку Олександру Михайловичу, а саме: 

4.1  слово «Михайлов» замінити на слово «Михайлович»; 

4.2 слова «для обслуговування будинків» замінити словами «для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будинків та 

споруд (присадибна ділянка)»; 

4.3 слова та цифри «для ведення особистого підсобного господарства – 

0,08 га» замінити на слова та цифри « для ведення особистого селянського 

господарства – 0,2500 га»; 

4.4 слова та цифри «в постійне користування 0,17 га» - виключити. 

5 . Скасувати та вважати такими, що втратили чинність підпункти 2.1, 2.4, 

2.5, 2.8  пункту 2 рішення шістдесят восьмої сесії від 22.05.2019 року № 46 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Майдан-Сахнівський Летичівського району». 



6 . Внести зміни в пункт 8 рішення шістдесят восьмої сесії Летичівської 

селищної ради від 22.05.2019 року № 36 «Про внесення змін, доповнень та 

скасування рішень сесій», а саме цифри «12.1» замінити на «12.3». 

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 


