
ПРОЄКТ   

автор: головний спеціаліст Бондар І.В. 

  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яностої сесії 

 

07.07.2020 р.                                        Летичів                                               № 3  

 

Про виправлення технічної 

помилки у рішенні №40 від 

26.05.2020 р.,  №36 від 

25.02.2020 р. та про внесення 

26.06.2020 р., №29 від змін та 

доповнень до рішення №65 від 

30.08.2019 р. 

 

У зв’язку з виявленими технічними помилками у текстах рішень, 

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. Виправити технічну помилку у тексті рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної ради Хмельницької області від 26.05.2020 року № 40 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачу їх у власність громадянам», а саме: 

- в підпункт 1 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Кармазіна В.В.; 

- в підпункт 2 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Полякова В.О.; 

- в підпункт 3 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Цюпрак І.І.; 

- в підпункт 4 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Кузнецова О.О.; 



- в підпункт 5 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Сивопляса Р.М.; 

- в підпункт 6 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Сердюка О.В.; 

- в підпункт 7 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Прилюка А.Г.; 

- в підпункт 8 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Майданюка О.В.; 

- в підпункт 9 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Камаєва Ю.В.; 

- в підпункт 10 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Мазуркевича І.В.; 

- в підпункт 11 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Терентьєва В.В.; 

- в підпункт 12 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Левчука С.А.; 

- в підпункт 13 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Чукарука О.В.; 

- в підпункт 18 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер  «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Григор’ва О.А.; 

- в підпункт 19 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Боцюна О.Р.; 

- в підпункт 20 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Вільчинського 

О.Ю.; 

- в підпункт 35 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022»,  відносно гр. Сологуба Д.Г. 

2. Виправити технічну помилку у тексті рішення вісімдесят дев’ятої сесії 

Летичівської селищної ради Хмельницької області від 26.06.2020 року № 36 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачу їх у власність громадянам», а саме: 



- в підпункт 1 (додаток1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число «4,2101», 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на кадастровий номер 

«6823055100:07:002:0022», відносно гр. Лясковського П.В.; 

- в підпункт 2 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Рейніса Б.О.; 

- в підпункт 3 (додаток 1) пункту 1 число «4,4501» виправити на число 

«4,2101», кадастровий номер «6823055100:07:002:0019» виправити на 

кадастровий номер «6823055100:07:002:0022», відносно гр. Коржика О.А. 

 

3. Виправити технічну помилку у тексті рішення вісімдесят п’ятої сесії 

Летичівської селищної ради Хмельницької області від 25.02.2020 року № 29 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів», а саме: 

- в підпункт 33  (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:040:0002» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:040:0002», відносно гр. Тьопті В.І.; 

- в підпункт 34  (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:040:0002» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:040:0002», відносно гр. Торчук О.С.; 

- в підпункт 35  (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:040:0002» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:040:0002», відносно гр. Торчука Г.О.; 

- в підпункт 36  (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:040:0002» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:040:0002», відносно гр. Торчук Д.Г.; 

- в підпункт 37 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:011:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:011:0001», відносно гр. Паюк С.В.; 

- в підпункт 38 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:011:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:011:0001», відносно гр. Торчук Г.І.; 

- в підпункт 39 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682380400:09:011:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823080400:09:011:0001», відносно гр. Липкань М.П.; 

- в підпункт 40 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682384200:09:005:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823084200:09:005:0001», відносно гр. Березовського А.Д.; 

- в підпункт 41 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682384200:09:005:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823084200:09:005:0001», відносно гр. Бондарчук М.В.; 

- в підпункт 42 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682384200:09:005:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823084200:09:005:0001», відносно гр. Гаврилянчик Н.С.; 

- в підпункт 43 (додаток 1) пункту 1 кадастровий номер 

«682384200:09:005:0001» виправити на кадастровий номер 

«6823084200:09:005:0001», відносно гр. Стасюка В.В. 

 



4. Внести зміни та доповнення до рішення сімдесят четвертої сесії (друге 

пленарне засідання) Летичівської селищної ради Хмельницької області від 

30.08.2019 року № 65 «Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в 

оренду земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0071), а саме: 

- по тексту рішення кадастровий номер «6823055100:00:024:0071» замінити на 

кадастровий номер «6823055100:00:024:0070». 

4.1  Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 

26.11.2019 року номер запису про інше речове право 36263065, дата державної 

реєстрації 10.04.2020 року згідно прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6.   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). 

 

Секретар селищної ради                          Олена ПОПОВА 
 


