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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят ______ сесії 

 

__.10.2019 р.                                        Летичів                                               №   

 

Про внесення змін до рішень 

сесій та скасування рішень сесій 

 

Розглянувши заяви  громадян про внесення змін до рішень сесій та 

скасування 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. Пункт 1 підпункт 1.27 рішення сімдесят четвертої сесії (друге пленарне 

засідання) Летичівської селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які розташовані за межами с. Свічна Летичівського району» відносно 

гр. Мазура Романа Васильовича. – виключити. 

 

2. Пункт 1 підпункт 1.40 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Ковальчук Тетяни 

Іванівни – виключити. 

3. Пункт 1 підпункт 1.37 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Ковальчук Валентини 

Дмитрівни – виключити. 

4. Пункт 1 підпункт 1.9 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Заїки Людмили 

Василівни – виключити. 

5. Пункт 1 підпункт 1.53 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 



проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Бельської Лесі 

Вікторівни – виключити. 

6. Пункт 1 підпункт 1.35 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Гусєвої Людмили 

Дмитрівни– виключити. 

7. Пункт 1 підпункт 1.34 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Саврацького Віталія 

Миколайовича – виключити. 

8. Пункт 1 підпункт 1.28 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Яроменко Олени 

Сергіївни – виключити. 

9. Пункт 1 підпункт 1.29 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Яроменко Олександра 

Арсентійовича – виключити. 

10. Пункт 1 підпункт 1.25 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Надобко Ірини 

Василівни – виключити. 

11. Пункт 1 підпункт 1.2 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Нижник Наталії 

Василівни – виключити. 

12. Пункт 1 підпункт 1.2 рішення сімдесят четвертої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.08.2019 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Свічна Летичівського району» відносно гр. Паламарчук Лесі 

Михайлівни – виключити. 

13. Внести зміни до рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради 

Хмельницької області від 24.12.1999 року № 19 «Про надання земельних 

ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель» в частині адреси, зокрема: 

- слово та число «вул. Лисого, 11» замінити на слово та число «вул. 

Лисого, 5». 

14. Внести зміни до рішення сімдесят четвертої сесії (друге пленарне 

засідання) Летичівської селищної ради Хмельницької області від 30.08.2019 

року № 28 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища» та 

викласти пункт 1.1 в новій редакції «Розробити Летичівській селищній раді 



проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 22,7998 га 

кадастровий номер 6823085000:04:031:0001 комунальної власності 

сільськогосподарського призначення із зміною цільового призначення 

земельної ділянки з 01.08 – для сінокосіння та випасання худоби на 18.00 – 

землі загального користування (для створення громадських пасовищ), яка 

розташована за межами населеного пункту с. Сахни Летичівського району 

Хмельницької області». 

15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

16.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук О.О). 

 

 

Селищний голова                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ  


