
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто п’ятої сесії 

 

22.10.2020 р.                                        Летичів                                             №  33 

 

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 селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в підпункт 1.2 пункту 1 рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної ради від 26.05.2020 року № 46 «Про  надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів с. Гречинці Летичівського району» відносно гр. Левченка 

Сергія Івановича, а саме: 

- слово «запасу» замінити на словосполучення «резервного фонду». 

 

2. Внести зміни в додаток 4 пункт 11 рішення дев’яносто першої сесії 

Летичівської селищної ради від 30.07.2020 року № 35 «Про  затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам» відносно гр. Кирилюк Ганни Петрівни, а саме: 

- кадастровий номер «6823084200:01:001:0195» замінити на кадастровий 

номер «6823082400:01:001:0195». 

 

3. Внести зміни до рішення першої сесії Сусловецької сільської ради від 

12.08.1994 року № 13 «Про передачу земельних ділянок громадян у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Вуйка Василя Васильовича, а саме: 

- після числа «0,60 га» доповнити словосполученням та цифрами «в тому 

числі: ділянка № 1- 0,1304 га, ділянка № 2 – 0,4696 га в с. Суслівці»; 

- після слова «с. Суслівці» доповнити словосполучення «вул. 

Центральна,88 а». 

 



4. Пункт 10 рішення дев’яносто першої сесії Летичівської селищної ради 

від 30.07.2020 року № 39 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам» відносно гр. 

Ковальчука Василя Олексійовича – виключити. 

 

5. Підпункт 2.1 пункту 2 рішення шістдесят восьмої сесії Летичівської 

селищної ради від 22.05.2019 року № 43 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами Новокостянтинів, Летичівського району» відносно гр. Мойсея 

Олександра Івановича – виключити. 

 

6. Підпункт 2.2 пункту 2 рішення шістдесят восьмої сесії Летичівської 

селищної ради від 22.05.2019 року № 43 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами Новокостянтинів, Летичівського району» відносно гр. Мойсей Ірини 

Олександрівни – виключити. 

 

7. Внести доповнення до пункту 5 рішення сімнадцятої сесії Летичівської 

селищної ради від 05.05.2005 року № 27 «Про відчуження і надання земельних 

ділянок у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» відносно гр. Возного В’ячеслава 

Віталійовича, а саме: 

- після цифри «0,10 га» доповнити словосполученням та цифрами «смт 

Летичів, вул. Рильського, 67». 

 

8. Внести зміни до рішення другої сесії Сусловецької сільської ради від 

30.12.1994 року № 5 «Про передачу земельних ділянок громадян у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Баландіної Галини Олександрівни, а 

саме: 

- слово «Баландін» замінити на слово «Баландіній»; 

- слово «Олександрівнів» замінити на слово «Олександрівні»; 

- після слова «с. Новокостянтинів» доповнити словосполученням «вул. 

Центральна, 1»; 

- число «0,48 га» замінити на число «0,5707 га»; 

- число «0,23 га» замінити на число «0,3207 га». 

 

9. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Руднянської сільської 

ради від 30.09.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадян в 

приватну власність та в користування» відносно гр. Ніцевича Петра 

Володимировича, а саме: 

- словосполучення «вул. Печенюка, 8» замінити на словосполучення «пров. 

Печенюка, 8»; 

- число «0,31 га» замінити на число «0,1376 га»; 

- число «0,25 га» замінити на число «0,1376 га»; 

- число та вираз «та 0,06 га – для ведення особистого підсобного 

господарства» - виключити. 

 



10. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Голенищівської сільської ради 

від 06.03.1998 року № 4 «Земельні питання» відносно гр. Присяжнюка Сергія 

Івановича, а саме: 

- число «0,30 га» замінити на число «0,2720 га». 

 

11. Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії 

Сусловецької сільської ради від 21.09.2012 року № 6/2012 р. «Про 

затвердження технічної документації щодо безоплатного оформлення 

правостановчих документів на земельні ділянки громадянам» відносно гр. 

Сапіташ Марії Василівни, а саме: 

- після числа «0,2500 га» доповнити словосполученням «с. 

Новокостянтинів, вул. Млини, 29»; 

- після числа «0,1132 га» доповнити словосполученням «с. 

Новокостянтинів, вул. Млини, 29»; 

- після числа «0,1785 га» доповнити словосполученням «с. 

Новокостянтинів». 

 

12. Пункт 7 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Коцюра Олександра 

Дмитровича – виключити, у зв’язку з тим, що право на безоплатну передачу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд вказаним громадянином 

використано за іншою адресою. 

 

13. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Руднянської сільської 

ради від 30.09.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадян в 

приватну власність та в користування» відносно гр. Франчук Аделії 

Станіславівні, а саме: 

- словосполучення «вул. Равнялічева, 22» замінити на словосполучення 

«вул. Равнялічева, 21». 

 

14. Пункт 9 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Дубовика 

Олександра Віталійовича – виключити. 

 

15. Пункти 42, 43 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Пилипенка 

Володимира Сергійовича – виключити. 

 

16. Пункт 11 рішення дев’яносто другої сесії Летичівської селищної ради 

від 26.08.2020 року № 38 «Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування рішень сесій» – виключити. 

 



17. Пункти 1, 2 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Олеськова Олега 

Володимировича – виключити. 

 

18. Пункти 32, 33, 34 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії 

Летичівської селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Данчука 

Миколи Степановича – виключити. 

 

19. Пункти 10, 11 додаток 1 рішення дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради від 24.09.2020 року № 28 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» відносно гр. Поліщука Анатолія 

Максимовича – виключити. 

 

20. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Козачківської сільської 

ради від 07.12.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадян у 

приватну власність та користування» відносно гр. Іванкової Тетяни 

Степанівни, а саме: 

- після числа «0,50 га» замінити на число та словосполучення «0,2824 га, в 

тому числі ділянка № 1 – 0,1980 га, ділянка № 2 – 0,0844 га – для ведення 

особистого селянського господарства в с. Козачки». 

 

21. 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 1,7693 га (кадастровий номер 

6823087000:08:007:0040); 

- Ділянка №2 – площею 1,7694 га (кадастровий номер 

6823087000:08:007:0041)». 

22. Пункт 9 додаток 1 рішення дев’яносто другої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.08.2020 року № 26 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність 

громадянам за межами населених пунктів» відносно гр. Карачуна Романа 

Юрійовича – виключити. 



23. Підпункт 1.2, пункту 1 рішення дев’яносто другої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.08.2020 року № 31 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених 

пунктів с. Російська Буда, с. Москалівка, с. Ялинівка, с. Лісо-Березівка  

Летичівського району» відносно гр. Мельник Ірини Вікторівни – виключити. 

 

24. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

25.  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  


