
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто другої сесії 

 

26.08.2020 р.                                        Летичів                                               № 38 

 

Про внесення змін та доповнень 

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 та доповнення до рішення третьої сесії Сусловецької 

сільської ради від 10.03.1995 року № 12 «Про передачу земельних ділянок 

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

Василя Дмитровича, а саме: 

-  число «0,66» замінити на число «0,6679 »; 

-  число «0,11» замінити на число «0,1238 »; 

-  число «0,55» замінити на число «0,5441 »; 

-  доповнити словосполученням «с. Новокостянтинів, пров. Поштовий, 8». 

 

2. Внести зміни до рішення третьої сесії Летичівської селищної ради від 

07.08.1998 року № 12 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд» відносно гр. Маринюка Миколи 

Олексійовича, а саме: 

-  число «0,01 га» замінити на число «0,02 га ». 

 

3. Внести зміни в пункт 13 рішення вісімдесят п’ятої сесії Летичівської 

селищної ради від 25.02.2020 року № 50 «Про  надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Сахни, с. Бохни, с. Грушківці Летичівського району» відносно гр. 

Ніколайчук Лілії Василівни, а саме: 



- слова та цифри «земель резерву (17.00)» замінити на слова  та цифри 

«земель запасу (16.00)»; 

- словосполучення «с. Бохни» замінити на словосполучення «с. 

Грушківці». 

 

4. Пункт 14 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. Яцук Олени Василівни – виключити. 

 

5. Внести доповнення в пункт 88 рішення чотирнадцятої сесії 

Козачківської сільської ради від 07.12.1993 року № 2 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність та в користування» 

відносно гр. Кошелюк Раїси Денисівни, а саме: 

-  доповнити словосполученням «Кошелюк Раїса Денисівна»; 

-  доповнити словосполученням «вул. Польова, 6, с. Козачки Летичівський 

район Хмельницька область». 

 

6. Внести доповнення в пункт 37 рішення чотирнадцятої сесії 

Козачківської сільської ради від 07.12.1993 року № 2 «Про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність та в користування» 

відносно гр. Бурлака Григорія Федоровича, а саме: 

-  доповнити словосполученням «Бурлак Григорій Федорович»; 

-  доповнити словосполученням «вул. Першотравнева, 18, с. Козачки 

Летичівський район Хмельницька область». 

 

7. Внести зміни до пункту 1 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.07.2020 року № 36 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності», а саме пункт 1 викласти в новій редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 1,5731 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0011) - (17.00) землі резервного фонду, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області, на дві земельні 

ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 0,5900 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0018); 

- Ділянка №2 – площею 0,9831 га (кадастровий номер 

6823084200:11:014:0017)». 

 

8. Внести зміни до пункту 2 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.07.2020 року № 36 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності», а саме пункт 2 викласти в новій редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 39,4991 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0037) - (16.00) землі запасу, категорія земель - землі 



сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. Бохни 

Летичівського району Хмельницької області, на сорок вісім земельних 

ділянок: 

- Ділянка №1 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0058); 

- Ділянка №2 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0059); 

- Ділянка №3 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0060); 

- Ділянка №4 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0061); 

- Ділянка №5 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0062); 

- Ділянка №6 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0063); 

- Ділянка №7 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0064); 

- Ділянка №8 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0065); 

- Ділянка №9 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0066); 

- Ділянка №10 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0067); 

- Ділянка №11 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0068); 

- Ділянка №12 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0069); 

- Ділянка №13 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0070); 

- Ділянка №14 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0071); 

- Ділянка №15 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0072); 

- Ділянка №16 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0073); 

- Ділянка №17 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0074); 

-  Ділянка №18 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0077); 

-  Ділянка №19 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0078); 



- Ділянка №20 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0079); 

-  Ділянка №21 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0080); 

- Ділянка №22 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0081); 

-  Ділянка №23 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0082); 

-  Ділянка №24 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0083); 

- Ділянка №25 – площею 0,4000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0084); 

-   Ділянка №26 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0085);                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Ділянка №27 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0086); 

- Ділянка №28 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0087); 

- Ділянка №29 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0088); 

- Ділянка №30 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0089); 

- Ділянка №31 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0090); 

- Ділянка №32 – площею 0,5000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0091); 

- Ділянка №33 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0092); 

- Ділянка №34 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0093); 

- Ділянка №35 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0094); 

- Ділянка №36 – площею 0,6000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0095); 

- Ділянка №37 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0096); 

- Ділянка №38 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0097); 

- Ділянка №39 – площею 0,8000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0098); 



- Ділянка №40 – площею 0,3882 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0099); 

- Ділянка №41 – площею 0,3248 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0100); 

- Ділянка №42 – площею 0,1738 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0101); 

- Ділянка №43 – площею 0,1337 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0002); 

- Ділянка №44 – площею 0,1476 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0003); 

- Ділянка №45 – площею 0,4267 га (кадастровий номер 

6823082400:04:007:0004); 

- Ділянка №46 – площею 22,1043 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0102); 

- Ділянка №47 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0075). 

- Ділянка №48 – площею 0,3000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0076)». 

9. Внести зміни до пункту 3 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.07.2020 року № 36 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності», а саме пункт 3 викласти в новій редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 6,3074 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0003) - (16.00) землі запасу, категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Москалівка Летичівського району Хмельницької області, на чотири земельні 

ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0010); 

- Ділянка №2 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0012); 

- Ділянка №3 – площею 2,0000 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0011); 

- Ділянка №4 – площею 0,3074 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0009)». 

 

10. Внести зміни до пункту 4 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.07.2020 року № 36 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності», а саме пункт 4 викласти в новій редакції: 



«Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 10,1198 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0023) - (17.00) землі резервного фонду, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, на чотирнадцять 

земельних ділянок: 

- Ділянка №1 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0054); 

- Ділянка №2 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0055); 

- Ділянка №3 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0056); 

- Ділянка №4 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0057); 

- Ділянка №5 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0058); 

- Ділянка №6 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0059); 

- Ділянка №7 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0060); 

- Ділянка №8 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0061); 

- Ділянка №9 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0062); 

- Ділянка №10 – площею 0,2000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0063); 

- Ділянка №11 – площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0064); 

- Ділянка №12 – площею 1,0000 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0065); 

- Ділянка №13 – площею 0,2498 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0066); 

- Ділянка №14 – площею 0,7700 га (кадастровий номер 

6823082400:04:012:0067)». 

11. Внести зміни до пункту 5 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської 

селищної ради від 30.07.2020 року № 36 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності», а саме пункт 5 викласти в новій редакції: 



«Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 3,5387 га (кадастровий номер 

6823087000:08:007:0038) - (17.00) землі резервного фонду, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Ялинівка Летичівського району Хмельницької області, на дві земельні 

ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 1,7694 га (кадастровий номер 

6823087000:08:007:0041); 

- Ділянка №2 – площею 1,7693 га (кадастровий номер 

6823087000:09:002:0040)». 

12. Внести доповнення в пункт 12 рішення п’ятої сесії Сахнівської 

сільської ради від 05.12.1995 року № 4 «Про передачу земельних ділянок 

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

Наталії Сергіївни, а саме: 

-  доповнити словосполученням та цифрами «с. Сахни, вул. Липи, 15». 

 

13. Внести зміни до пункту 5 рішення вісімдесят дев’ятої сесії 

Летичівської селищної ради від 26.06.2020 року № 38 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам», а саме пункт 5 

викласти в новій редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок  комунальної власності площею 2,5264 га (кадастровий номер 

6823084600:05:013:0019) - (17.00) землі резервного фонду, категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами с. 

Подільське Летичівського району Хмельницької області на дві земельні 

ділянки: 

- Ділянка №1 – площею 1,2632 га (кадастровий номер 

6823084600:05:013:0020); 

- Ділянка №2 – площею 1,2632га (кадастровий номер 

6823084600:05:013:0021)». 

 

14. Виконання цього рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

15.  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  


