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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії 

 

26.05.2020 р.                                        Летичів                                           № 70  

 

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, 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Внести зміни до рішення п’ятнадцятої сесії Голенищівської сільської 

ради від 09.08.1993 року № 4 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Мохника Петра 

Павловича, а саме: 

-  число «0,48» замінити на число «0,4365 »; 

-  число «0,23» замінити на число «0,1865 ». 

 

2. Внести зміни та доповнення до рішення чотирнадцятої сесії 

Горбасівської сільської ради від 09.08.1993 року № 2 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність і користування» відносно 

гр. Наумової Олени Йосипівни, а саме: доповнити словосполученням «вул. 

Польова, 52». 

 

3. Підпункт 1.46 пункту 1 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 Марії Петрівни – виключити у зв’язку із поданою заявою. 

 

4. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради від 25.12.1997 року № 196 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для 



ведення підсобного господарства» відносно гр. Мельник Варвари Микитівни, 

а саме:  

-  число «0,50» замінити на число «0,40 »; 

-  число «0,15» замінити на число «0,10 »; 

-  число «0,35» замінити на число «0,30 »; 

-  доповнити словосполученням «смт Летичів, провулок Лісний, 18». 

 

5. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради 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. Білоруського Василя Івановича, а саме:  

- слова та цифри «Маліновського, 40/1» замінити на слова та цифри «вул. 

Маринюка, 1а». 

 

6. Додаток 1 пункт 39 рішення вісімдесятої сесії Летичівської селищної 

ради від 29.11.2019 року № 9 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за 

межами населених пунктів» відносно гр. Беренди Юлії Павлівни – виключити 

у зв’язку із поданою заявою. 

 

7. Внести зміни рішення восьмої сесії Летичівської селищної ради від 

24.12.1999 року № 20 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд» відносно гр. Маринюка Олександра 

Леонідовича, а саме:  

-  число «0,06» замінити на число «0,1276»; 

-  число «0,21» замінити на число «0,2776». 

 

8. Внести зміни рішення п’ятнадцятої сесії Ялинівської сільської ради від 

09.08.1993 року № 5 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Рябоконя Сергія Арсентійовича, а 

саме:  

-  число «0,21» замінити на число «0,25»; 

-  число «0,52» замінити на число «0,56». 

 

9.  Внести зміни до рішення сімнадцятої  сесії Сахнівської сільської ради 

від 25.12.2001 року № 4 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність гр. відносно Бондар Галини Іванівні, а саме: 

-  число «0,60» замінити на число «0,8382 »; 

-  число «0,20» замінити на число «0,2059 »; 

-  словосполучення «вул. Центральна» вилучити з рішення; 

- словосполучення «0,40 га в с. Лозни на землях запасу (контур №4876) 

замінити словосполученням  «0,6323 га в с. Сахни». 

 

10. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Руднянської сільської 

ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 

30.09.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадян в приватну 



власність та в користування» відносно гр. Понятовської Цезарії Мар’янівни, а 

саме:  

- слово «Карлівні» замінити на слово «Мар’янівні». 

 

11. Підпункт 12.1 пункту 12 рішення вісімдесят третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 23.01.2020 року № 30 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів» відносно гр. Романець Марини Леонідівни – виключити у зв’язку із 

поданою заявою. 

 

12. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії Гречинецької сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 

16.08.1993 року № 3 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність та користування» відносно гр. Притули Василя Прокоповича, а саме:  

- слово «Приталі» замінити на слово «Притулі». 

 

13. Внести  зміни до рішення вісімдесят п’ятої сесії Летичівської селищної 

ради від 25.02.2020 року № 31 «Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки», а 

саме: в підпункті 2.1 пункту 2 - число «8,0000» замінити на число «9,1637». 

 

14. Внести зміни до рішення сьомої сесії Летичівської селищної ради від 

21.04.2016 року № 28 «Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме пункт 1 даного 

рішення викласти в новій редакції: 

- «Надати гр. Білоклину Віктору Михайловичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі 

зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови в 

землі сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва 

(01.05) орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована по пров. Бугському 

смт Летичів Летичівського району Хмельницької області». 

 

15. Внести зміни до рішення вісімдесят третьої сесії Летичівської селищної 

ради від  23.01.2020 року № 25 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за 

межами населених пунктів», а саме: 

 в п. 13 даного рішення  абзац 18 зі словами та числами «кадастровий 

номер 6823055100:07:003:0032 площею 0,2400 га» - вилучити  

в п. 13 слова та числа доповнити виразом «залишити в землях 

запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права комунальної власності 

земельну ділянку площею 0,2400 га кадастровий номер 

6823055100:07:003:0032 »; 

 

16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 



17.   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  


