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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії 

__.07.2021 р.                                           Летичів                                             №  

 

Про внесення змін, доповнень 
до рішень сесій та скасування 

рішень сесій 

 

Розглянувши заяви  громадян про внесення змін,  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 додаток 1 пункт 31 рішення восьмої сесії  Летичівської 

селищної ради від 26.03.2021 року № 40  «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Данчук Віри 
Андріївни, а саме: 

- кадастровий номер «6823082000:03:003:0085» замінити на кадастровий 
номер «6823082000:03:003:0086»; 

 

2. Внести зміни в пункт 1 підпункт 35 рішення виконавчого комітету 

Сахнівської сільської ради від 30 грудня 1993 року №2 «Про передачу земельних 
ділянок громадян у приватну власність та в користування»  відносно гр. Чопи 

Сергія Григоровича, а саме: 

- число «0,56 га» замінити на число «0,5314 га»; 

- число «0,31 га» замінити на число «0,2814 га»; 

 
3. Внести зміни в пункт 1  підпункт 186 рішення чотирнадцятої сесії 

Козачківської сільської ради народних депутатів Летичівського району від 
07.12.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадян у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Кошелюк Надії Авер'янівни , а саме:  



словосполучення « Кошелюк  Н. О.» замінити на словосполучення 
«Кошелюк Надія Авер'янівна»  

 
після числа «0,85 га» доповнити числами та виразами «в тому числі: - 0,25 

га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Козачки, вул. Прилужна, 

15, та 0,60 га – для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться в с. Козачки». 

4. Внести зміни до пункту 1 рішення чотирнадцятої сесії Снітівської 
сільської ради від 28.12.1993 року № 1 « Про передачу земельних ділянок 

громадянам у приватну власність та в користування» відносно гр. Тальковського 
Альбіна Станіславовича а саме:  

після числа «0,61га» доповнити числами та виразами «в тому числі 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд ( присадибна ділянка) за адресою с. Малаківщина вул. 

Садова,8 та 0,3600 га для ведення особистого селянського господарства в тому 
числі ділянка  №1  - 0,2900 га №2 – 0,007 га які розташовані в с. Малаківщина. 

5. Внести зміни до пункту 1 підпункт 94  рішення першої сесії Сусловецької 
сільської ради від 12.08.1994 року № 13 «Про передачу земельних ділянок 

громадян у приватну власність та користування» відносно гр. Галіцького 
Анатолія Панасовича  а саме:  

після «с. Суслівці» доповнити словосполученням «вул. Центральна, 97» 

після числа «0,4800га» доповнити числами та виразами «в тому числі 0,4100 

га - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. 
Суслівці та 0,0700 га– для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована с. Суслівці. 

6. Пункт 1 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. Фецай Світлани 
Василівни – скасувати. 

7. В пункті 1 підпункт 1.13 рішення шістдесят восьмої сесії Летичівської 
селищної ради від 22.05.2019 року № 30 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно гр. 
Моторного Григорія Васильовича – скасувати. 

8. В додатку 1 пункт 7 рішення десятої сесії Летичівської селищної ради від 
29.04.2021 року № 18 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 
для індивідуального садівництва та передача їх у власність громадянам» 

відносно гр. Бормецької Раїси Степанівни – скасувати. 

9. В додатку 3 пункт 3 рішення вісімдесят де'вятої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.06.2020 року № 37 «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність 
громадянам за межами населених пунктів» відносно гр. Мосіної Емілії 

Леонідівни – скасувати. 

10. Внести зміни в додаток 1 пункт 8 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. Свідер Оксани 

Анатоліївни а саме: слово «Анатолівна» замінити на слово  «Анатоліївна» 

11. Внести зміни до пункту 1 підпункт 1.14  рішення шістдесят восьмої сесії 

Летичівської селищної ради від 22.05.2019 року № 30 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно  

гр. Непийводи Валентини Олександрівни  а саме: 

 число та словосполучення  «38,8239 га. (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) замінити на число та словосполучення « 13,4633 га. 
(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123). 

12. Внести зміни в додаток 1 пункт 9 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. Лепікаш Любові 
Анатоліївни а саме: слово «Анатолівна» замінити на слово  «Анатоліївна»  

13. Пункт 26 рішення третьої сесії Летичівської селищної ради від 
24.12.2020 року № 58 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, які розташовані за межами населених пунктів Хмельницького 

району Хмельницької області» відносно гр. Заболотного Анатолія 
Олександровича скасувати. 

14. Внести зміни в пункт 6,11 рішення одинадцятої сесії Летичівської 
селищної ради від 31.05.2021 року № 25 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в межах 
населених пунктів» відносно гр. Гудзь Майї  Михайлівні а саме: 

словосполучення « із земель сільськогосподарського призначення» замінити на 
словосполучення «зі зміною цільового призначення із земель житлової 
громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення»   

15. . Внести зміни до пункту 30 рішення вісімдесятої сесії Летичівської 
селищної ради від 29.11.2019 року № 19 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно  гр. 
Мельничук Оксани Анатоліївни а саме: 

 число та словосполучення  «38,8239 га. (кадастровий номер 
6823087000:07:011:0051) замінити на число та словосполучення « 13,4633 га. 

(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123). 

16.   Внести зміни до пункту 11. рішення шостої  сесії Летичівської 

селищної ради від 28.01.2021 року № 44 «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 
пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області» відносно                   

гр. Шірпала Володимира Миколайовича  а саме: 

 число та словосполучення  «3,0335 га. (кадастровий номер 
6823055100:07:004:0246) замінити на число та словосполучення « 0,4690 га. 

(кадастровий номер 6823055100:07:004:0258). 

17. Внести зміни в пункт 1 підпункт 154 рішення п'ятнадцятої сесії 

Ялинівської сільської ради  від 09.08.1993 року № 5 «Про передачу земельних 



ділянок громадянам у приватну власність та користування» відносно гр. 
Дмухівського Івана Карловича а саме:  

прізвище «Дмухівському» замінити на прізвище « Дмуховського»  

18. Внести зміни до пункту 30 рішення вісімдесятої  сесії Летичівської 

селищної ради від 29.11.2019 року № 19 «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно                    

гр. Мельничук Оксани Анатоліївни а саме: 

 число та словосполучення  «38,8239 га. (кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051) замінити на число та словосполучення « 13,4633 га. 
(кадастровий номер 6823087000:07:011:0123). 

19. Перенести розгляд заяви гр. Чучвери В.М. щодо внесення змін до 
рішення одинадцятої сесії Летичівської селищної ради від 31.05.2021 року № 31 

на наступну сесію. 

20. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 
та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

21. 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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