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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

    26.06.2020 р.                                        Летичів                                               №   

 

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. Пункт 6 підпункт 6.15 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 49 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Кудинка, с. Антонівка, с. Новокостянтинів, с. Свічна Летичівського 

району» відносно гр. Колішко Людмили Іванівни – виключити. 

 

2. Пункт 6 підпункт 6.16 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 49 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Кудинка, с. Антонівка, с. Новокостянтинів, с. Свічна Летичівського 

району» відносно гр. Колішко Ігоря Григоровича – виключити. 

 

3. Пункт 6 підпункт 6.20 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 49 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Кудинка, с. Антонівка, с. Новокостянтинів, с. Свічна Летичівського 

району» відносно гр. Шипінської Руслани Нарцизівни – виключити. 

 



4. Пункт 6 підпункт 6.21 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 49 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Кудинка, с. Антонівка, с. Новокостянтинів, с. Свічна Летичівського 

району» відносно гр. Шипінського Анатолія Івановича – виключити. 

 

5. В додатку 1 пункт 54 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 41 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх у власність 

громадянам за межами населених пунктів» відносно гр. Бортника Івана 

Арсентійовича – виключити. 

 

6. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради народних депутатів Хмельницької області від 27.04.1995 року № 57 «Про 

надання земельної ділянки у приватну власність під будівництво житлових 

будинків, господарських будівель та споруд» відносно гр. Нагурного Олега 

Владиславовича, а саме: 

- слово «Володимирович» замінити на слово «Владиславович» . 

 

7. Внести зміни в 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. Оліферчук Софії Іванівни, а саме: 

- слово і число «Лісова, 28» замінити на число «Лісова, 22». 

 

8. Внести зміни в рішення  шістнадцятої сесії Голенищівської сільської 

ради  Летичівського району Хмельницької області двадцять першого 

скликання від 25.10.1993 року № 1 «Про передачу земельних ділянок 

громадянам у приватну власність та в користування» відносно гр. Ілюся 

Анатолія Григоровича, а саме: 

- число «0,28 га» замінити на число «0,3586 га». 

 

9.  Внести зміни в рішення виконкому 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. Білоруської Ганни Кіндратівни, а саме: 

- число «0,19 га» замінити на число «0,1757 га»; 

- число «0,04 га» «для ведення особистого підсобного господарства» 

замінити на число «0,0257 га». 

 

10.  Внести зміни в рішення сесії  Сахнівської  сільської ради народних 

депутатів Летичівського району Хмельницької області від 19.08.1993 року № 2 

«Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність та 

користування» відносно гр. Крутя Івана Васильовича, а саме: 

- число «0,36 га» замінити на число «0,3934 га»; 



- число та словосполучення «0,18 га для обслуговування житлового 

будинку» замінити на число «0,2200га для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

- число «0,18 га «для ведення особистого підсобного господарства» 

замінити на число «0,1734га ».  

  

11.  Внести зміни в рішення 16-ї сесії Голенищівської сільської ради  

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області XXI 

скликання від 25.10.1993 року № 1 «Про передачу земельних ділянок 

громадянам у приватну власність та в користування» відносно гр. Кислиці 

Валентини Арсентіївни, а саме: 

- число «0,52 га» замінити на число «0,5588 га»; 

- число та словосполучення «0,27 га для ведення особистого підсобного 

господарства» замінити на число та словосполучення «0,3088 га для ведення 

особистого підсобного господарства»; 

- словосполучення «вулиця Польова» замінити словосполученням 

«провулок Польовий» 

- слово «Арсентівній» замінити на слово «Арсентіївні». 

 

12. Внести зміни до рішення Сахнівської сільської ради народних 

депутатів Летичівського району Хмельницької області  шостого скликання від 

19.08.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 

власність та користування» відносно гр. Гордієць Любові Іванівни, а саме: 

- число «0,40 га » замінити на число «0,4484га».  

 

13. Внести зміни до підпункту 1 пункту 2 рішення Летичівської селищної 

ради Летичівського району Хмельницької області  сьомого скликання  

вісімдесят сьомої сесії від 26.05.2020  року № 76 «Про надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго»»: 

- число «101» замінити на число «103». 

 

14. Внести зміни до пункту 1.1 рішення Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області  сьомого скликання  вісімдесят 

сьомої сесії від 26.05.2020  року № 75 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення»: 

- словосполучення та цифри  «ділянка № 1 – 37,0000 га, 

6823082900:05:021:0001» замінити на словосполучення та цифри «ділянка № 1 

– 37,0000 га, 6823082900:05:021:0017» 

- словосполучення та цифри «ділянка № 2 – 45,0000 га, 

6823082900:05:026:0001»  замінити на словосполучення та цифри «ділянка № 

2 – 45,0000 га, 6823082900:05:026:0019». 

 

15. Внести зміни до пункту 6 рішення  вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020  року № 41 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність 

громадянам за межами населених пунктів», а саме: 

- число «4,5232» замінити на число «4,5233». 



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  


