
   

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                        Летичів                                               №  34 

 

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», взявши до 

уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  

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. Пункт 1 підпункт 1.23 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. Наумової Н.В. – виключити. 

 

2. Пункт 1 підпункт 1.44 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. Наумова М.І. – 

виключити. 

 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради від 30.10.1997 року № 155 «Про передачу земельних ділянок громадянам 

у приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд і для ведення підсобного господарства»: 

- слово «Альбіні» замінити на слово «Альдвіні» ; 

- слово та число «Автопарківська, 5» замінити на слово та число 

«Автопарківська, 5 кв.1». 

 

4.  Внести зміни в додаток 1 підпункт 7 рішення сімдесят другої сесії 

Летичівської селищної ради від 23.07.2019 року № 55 «Про затвердження 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам»: 

- слово та число «Автопарківська, 14/4» замінити на слово та число 

«Автопарківська, 14/4 А». 

 

5. Виключити в додатку 3 підпункт 1 та підпункт 2 рішення сімдесят 

четвертої сесії (друге пленарне засідання) Летичівської селищної ради від 

30.08.2019 року № 57 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам та технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності» у зв’язку з добровільною 

відмовою гр. Григор’єва О.О. та Григор’єва В.О. 

 

6. Виключити підпункт 1.2 пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії 

Летичівської селищної ради від 22.05.2019 року № 57 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 

розташовані за межами с. Прилужне Летичівського району». 

 

7. Виключити підпункт 5.4 пункту 5 рішення сімдесят четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) від 30.08.2019 року № 35 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 

розташовані за межами сіл Білецьке та с. Майдан - Вербецький Летичівського 

району». 

 

8. Виключити пункт 1 рішення сімдесят четвертої сесії (друге пленарне 

засідання) Летичівської селищної ради від 30.08.2019 року № 41 «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

які розташовані за межами с. Голенищеве, с. Майдан-Голенищівський 

Летичівського району». 

9. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

10.   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  


