
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят ________ сесії 

__.08.2018 р.                                        Летичів                                               № __ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій 

 

 

Розглянувши заяви громадян щодо внесення змін та доповнень до рішень 

сесії, 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. Внести зміни та доповнення в № п/п 165 пункту 1 рішення першої сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів від 12.08.1994 року № 13 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в 

користування», відносно гр. Цомпель Степана Степановича, а саме після слова 

«споруд» дописати слова та цифру «яка розташована в с. Попівці, вул. 

Берегова, 3». 

2. Внести зміни та доповнення в № п/п 53 пункту 1 рішення першої сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів від 12.08.1994 року № 13 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в 

користування», відносно гр. Гріщенко Лесі Леонідівни, а саме: 

- слово «Олеся» замінити на слово «Леся»; 

- після слова «споруд» дописати слова та цифри «яка розташована в с. 

Суслівці, вул. Північна, 12». 

3.  Внести зміни та доповнення в № п/п 92 пункту 1 рішення другої сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів від 30.12.1994 року № 5 «Про 

передачу земельних ділянок  громадян у приватну власність та в 

користування», відносно гр. Костюка Олександра Ананійовича, а саме: 

- слово «Ананьовичу» замінити на слово «Ананійовичу»; 

- після слова «споруд» дописати слова та цифри «яка розташована в с. 

Новокостянтинів, вул. Набережна, 14». 

4. Внести зміни та доповнення в № п/п 525 пункту 1 рішення сесії 

Сусловецької сільської ради народних депутатів від 26.03.1996 року № 25 «Про 



передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в користування», 

відносно гр. Плаксій Зінаїди Миколаївни, а саме: 

- слово «Зіна» замінити на слово «Зінаїда»; 

- після числа «0,25» дописати слова та цифри «вул. Польова, 12». 

 

5. Внести зміни та доповнення в пункту 1 рішення чотирнадцятої сесії 

Козачківської сільської ради народних депутатів від 07.12.1993 року № 2 «Про 

передачу земельних ділянок громадян у приватну власність та в користування», 

відносно гр. Пруса Володимира Микитовича, виклавши № п/п 217 в нові 

редакції: 

«Прус Володимир Микитович – 0,46 га, в т.ч.: 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Вишневій, 18 с. Козачки; 0,2100 га для ведення 

особистого селянського господарства у с. Козачки.» 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.).  

 

 

 

Селищний голова                                       І. Тисячний 
 

 


