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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

 

29.04.2021 р.                                        Летичів                                             №40  

 

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, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни в пункт 1 додаток 2 рішення сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 23.02.2021 року № 45 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Троян Ольги 

Сергіївни та Деменчука Анатолія Сергійовича, а саме: 

- словосполучення «Першотравнева, 42» замінити на словосполучення 

«Центральна, 42». 

 

2. Пункт 36 рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради від 26.03.2021 

року № 43 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

та для індивідуального садівництва, які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області» відносно гр. Липач 

Валентини Михайлівни – скасувати. 

 

3. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Майдан - Вербецької 

сільської ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області 

від 02.11.1993 року № 60 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 



приватну власність та в користування» відносно гр. Бондар Вікторії Йосипівни, 

а саме: 

- словосполучення «с. М-В Ясногірська, 6» замінити на словосполучення 

«с. Майдан – Вербецький, вул. Трудова»; 

- словосполучення «0,25 га для обсл. ж/б» замінити на словосполучення 

«0,2457 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

4.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради народних депутатів Хмельницької області від 26.04.1996 року № 255 «Про 

надання земельних ділянок під будівництво житлових будівель і споруд» 

відносно гр. Вонсовича Василя Васильовича, а саме: 

- словосполучення «вул. Перемоги, 14» замінити на словосполучення «вул. 

Перемоги, 10». 

 

5. Пункт 3 рішення сімдесят другої сесії Летичівської селищної ради від 

23.07.2019 року №34 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки», стосовно гр. Нестеренка Віктора 

Миколайовича про відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,2500 га з масиву загальною площею 38,8239 га кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051 (в результаті поділу присвоєно кадастровий номер 

6823087000:07:011:0070) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – скасувати. 

 

6. Внести зміни до рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради 

Хмельницької області ХХІІІ скликання від 24.12.1999 року № 20 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» 

відносно гр. Михалюка Михайла Костянтиновича, а саме: 

- слово «Михайлюку» замінити на слово «Михалюку»; 

- слово «Костян» замінити на слово «Костянтиновичу»; 

- слова та цифри «Горбатюка, 42» замінити на слова та цифри «вул. 

Горбатюка, 42». 

 

7. Внести зміни до рішення сьомої сесії Летичівської селищної ради 

Хмельницької області ХХІІІ скликання від 14.09.1999 року № 20 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» 

відносно гр. Михалюка Михайла Костянтиновича, а саме: 

- слово «Михайлюку» замінити на слово «Михалюку»; 

- слово «Костянтин» замінити на слово «Костянтиновичу»; 

- слова та цифри «Горбатюка, 42» замінити на слова та цифри «вул. 

Горбатюка, 42». 



8. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 

та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

9.  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  
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