
ПРОЄКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 

26.03.2021 р.                                        Летичів                                             №  

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій та скасування 

рішень сесій 

 

Розглянувши заяви  громадян про внесення змін та доповнення 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. Внести зміни до рішення першої сесії Сусловецької сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області ХХІІ 

скликання від 12.08.1994 року № 13 «Про передачу земельних ділянок громадян 

у приватну власність та в користування» відносно гр. Галицького Анатолія 

Панасовича, а саме: 

- слово «Галіцький» замінити на слово «Галицький». 

 

2. Внести зміни до пункту 4 рішення шостої сесії  Летичівської селищної 

ради від 28.01.2021 року № 41 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам», відносно гр. Марущак Марії 

Дмитрівни, а саме: 

-  число «0,4914 га» замінити на число «0,7261 га». 

 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради народних депутатів Хмельницької області від 25.09.1997 року № 127 «Про 

передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва 



та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд і для 

ведення підсобного господарства» відносно гр. Козловського Юрія 

Васильовича, а саме: 

- словосполучення «пр. Матросова, 2/1» замінити на словосполучення «пр. 

Матросова, 2». 

 

4. Внести зміни до підпункту 1.1 пункту 1  рішення шістдесят восьмої сесії  

Летичівської селищної ради від 22.05.2019 року № 54 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 

розташовані за межами с. Грушківці Летичівського району», відносно гр. 

Шрубковського Володимира Олександровича, а саме: 

- кадастровий номер «6823082400:01:004:0011» замінити на кадастровий 

номер «6823082400:01:004:0020»; 

-  число «11,0586 га» замінити на число «6,2618 га». 

 

5. Внести зміни до рішення третьої сесії Ялинівської сільської ради від 

29.12.1998 року № 8 «Розгляд заяв громадян» відносно гр. Савіцького 

Олександра Володимировича, а саме: 

- словосполучення «для ведення особистого підсобного господарства» 

замінити на словосполучення «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».  

 

6. Пункт 30 рішення третьої сесії Летичівської селищної ради від 24.12.2020 

року № 74 «Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та скасування 

рішень сесій» відносно гр. Савіцького Олександра Володимировича – скасувати. 

 

7. Пункт 12 додаток 1 рішення шостої сесії Летичівської селищної ради від 

28.01.2021 року № 37 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам» відносно гр. Григор’єва Анатолія Вікторовича – 

скасувати. 

 

8. Внести зміни в пункт 66 додаток 1 рішення третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.12.2020 року № 56 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Моторного Миколи 

Михайловича, а саме: 

- словосполучення «Моторний Микола Миколайович» замінити 

словосполучення «Моторний Микола Михайлович». 

 

9. Внести зміни до пункту 7 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 32 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам», відносно 

гр. Домбровської Людмили Андріївни, а саме: 



- словосполучення «Миколайовичу» - виключити. 

 

10. Внести зміни до рішення першої сесії Сусловецької сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області ХХІІ 

скликання від 12.08.1994 року № 13 «Про передачу земельних ділянок громадян 

у приватну власність та в користування» відносно гр. Цюрукала Сергія 

Володимировича, а саме: 

- словосполучення «с. Попівці» замінити на словосполучення «с. Попівці, вул. 

Набережна, 13». 

 

11. Внести зміни та доповнення в пункт 2 рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної ради від 26.05.2020 року № 78 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», а саме 

пункт 2 викласти в новій редакції: 

«Надати ТзОВ «Букос» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду, орієнтовною площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) на землях 

житлової та громадської забудови, за адресою: вул. Центральна, 37/1 с. 

Гречинці Летичівського району Хмельницької області». 

 

12. Внести зміни до рішення четвертої сесії Летичівської селищної ради від 

18.12.1998 року № 12 «Про передачу земельних ділянок громадянам в приватну 

власність для будівництва і обслуговування житлових будинків господарських 

будинків і споруд», відносно гр. Поліщук Наталії Зенонівни, а саме: 

- число «0,05» замінити на число «0,0365»; 

- словосполучення «вул. Івана Франка, 1 кв.2» замінити на словосполучення 

«вул. Івана Франка». 

 

13. Внести зміни до пункту 3 рішення сьомої сесії Летичівської селищної 

ради від 23.02.2021 року № 34 «Про передачу земельної ділянки у приватну та 

спільно часткову власність», відносно гр. Корнійчук Людмили Миколаївни, а 

саме: 

- число «1,6102 га» замінити на число «2,9088 га»; 

- кадастровий номер «6823080400:10:026:0060» замінити на кадастровий 

номер «6823084600:06:017:0092». 

 

14. Пункт 247 рішення шістнадцятої сесії Ялинівської сільської ради від 

15.12.1993 року № 3 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Рудника Юрія Васильовича – 

скасувати. 

15. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення сьомої сесії 

Летичівської селищної ради від 23.02.2021 року № 40 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, які перебувають у  комунальній власності», а саме пункт 1 викласти в 

новій редакції: 



- «1. Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки комунальної власності площею 0,5958 га кадастровий номер 

6823055100:00:024:0077 - (11.02) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель - землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, яка розташована за адресою: вул. Івана Франка, 33/5 смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, що утворилась в результаті 

об’єднання двох земельних ділянок, а саме: 

- площа 0,3540 га, кадастровий номер 6823055100:00:024:0071; 

- площа 0,2418 га, кадастровий номер 6823055100:00:024:0076.» 

16. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Ялинівської сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області ХХІ скликання 

від 15.12.1993 року № 3 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування», відносно гр. Бровченко Ганни 

Мартинівни, а саме: 

- число «0,36 га» замінити на число «0,3564 га»; 

- число «0,25 га» замінити на число «0,2464 га»; 

- число «0,13 га» замінити на число «0,1264 га». 

17. Рішення двадцять сьомої сесії Ялинівської сільської ради від 19.12.2008 

року № 7 «Земельні питання» відносно гр. Кравчука Віталія Анатолійовича – 

скасувати. 

18. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 

та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

19.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М.В.). 

 

Селищний голова                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

Автор проєкту     _______________ Самойлова О.Г. 

Погоджено 
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