
       

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

      Р І Ш Е Н Н Я 

      VІІІ скликання 

        Сьомої сесії 

 

23.02.2021 р.                                        Летичів                                             № 46 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій та скасування 

рішень сесій 

 

Розглянувши заяви  громадян про внесення змін та доповнення 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 підпункту 13.10 пункту 13 рішення сімдесят першої сесії  

Летичівської селищної ради від 21.06.2019 року № 29 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», відносно 

гр. Швець Олени Петрівни, а саме: 

- кадастровий номер «6823087000:07:011:0051» замінити на кадастровий 

номер «6823087000:07:011:0123»; 

-  число «38,8239 га» замінити на число «13,4633 га». 

 

2. Внести зміни до підпункту 13.15 пункту 13 рішення сімдесят першої сесії  

Летичівської селищної ради від 21.06.2019 року № 29 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», відносно 

гр. Пастухова Віктора Михайловича, а саме: 

- кадастровий номер «6823087000:07:011:0051» замінити на кадастровий 

номер «6823087000:07:011:0123»; 

-  число «38,8239 га» замінити на число «13,4633 га». 

 



3. Пункт 3 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. Осадчого Олега 

Володимировича – скасувати. 

 

4. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Голенищівської сільської 

ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області ХХІ 

скликання від 25.10.1993 року № 1 «Про передачу земельних ділянок 

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

Станіслава Володимировича, а саме: 

- із словосполучення «с. Голенищево, вул. Набережна, 20» 

словосполучення «вул. Набережна, 20» - виключити. 

 

5. Внести зміни до підпункту 13.19 пункту 13 рішення сімдесят першої сесії 

Летичівської селищної ради від 21.06.2019 року № 29 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», відносно 

гр. Стаднік Наталії Анатоліївни, а саме: 

- кадастровий номер «6823087000:07:011:0051» замінити на кадастровий 

номер «6823087000:07:011:0123»; 

-  число «38,8239 га» замінити на число «13,4633 га». 

 

6. Пункт 10 рішення вісімдесят другої сесії Летичівської селищної ради від 

20.12.2019 року № 40 «Про надання дозволу на розробку проекту зем леустрою 

щодо відведення земельної ділянки» відносно гр. Бондарчука Олександра 

Миколайовича – скасувати. 

 

7. Внести зміни до пункту 19 рішення вісімдесят сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від 26.05.2020 року № 44 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам», відносно 

гр. Боцюна Олександра Романовича, а саме: 

- кадастровий номер «6823087000:07:011:0051» замінити на кадастровий 

номер «6823087000:07:011:0123»; 

-  число «38,8239 га» замінити на число «13,4633 га». 

 

8. Внести зміни та доповнення до виконавчого комітету Руднянської 

сільської ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області 

від 30.09.1993 року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Трачевської Олени 

Цезарівни, а саме: 

- число «0,49 га» доповнити числами та словосполученнями в тому числі: 

«ділянка № 1- 0,2820 га , ділянка № 2 – 0,0810 га та ділянка № 3 – 0,1270 га – 



для ведення особистого селянського господарства» с. Рудня Хмельницької 

області. 

9. Внести зміни та доповнення до рішення Сахнівської сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 19.08.1993 

року № 2 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність та 

в користування» відносно гр. Григор’євої Олени Панасівни, а саме: 

- число «0,25 га» заміни на число та доповнити словосполученням «0,2306 

га – для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. 

Сахни»; 

 

10. Пункт 22 рішення вісімдесят другої сесії Летичівської селищної ради 

від 20.12.2019 року № 40 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно гр. Дідика Артема 

Андрійовича – скасувати. 

 

11. Пункт 23 рішення вісімдесят другої сесії Летичівської селищної ради 

від 20.12.2019 року № 40 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно гр. Дідик Тетяни 

Вікторівни – скасувати. 

 

12. Внести зміни до 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», а саме: 

- словосполучення «із земель запасу (16.00)» замінити на словосполучення 

«із земель для ведення фермерського господарства (01.02)». 

 

13. Внести зміни та доповнення до пункту 4 підпункту 4.1 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 пункт 4 підпункт 4.1 

викласти в новій редакції: 

- «4. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності 

площею 4,8126  га (кадастровий номер 6823083300:05:003:0001), 16.00 – землі 

запасу, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької 

області. 

4.1 Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки комунальної власності площею 4,8126 га 

(кадастровий номер 6823083300:05:003:0001), 16.00 – землі запасу, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами с. Рожни Летичівської селищної ради Хмельницької області, а саме: 

Земельна ділянка № 1 площею – 0,4000 га; 

Земельна ділянка № 2 площею – 0,4000 га; 

Земельна ділянка № 3 площею – 0,5000 га; 



Земельна ділянка № 4 площею – 0,4000 га; 

Земельна ділянка № 5 площею – 0,4000 га; 

Земельна ділянка № 6 площею – 0,5000 га; 

Земельна ділянка № 7 площею – 0,8500 га; 

Земельна ділянка № 8 площею – 0,8526 га; 

Земельна ділянка № 9 площею – 0,5000 га». 

 

14. Внести зміни в пункт 3 додаток 1 рішення шостої сесії Летичівської 

селищної ради від 028.01.2021 року № 37 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

Миколайовича, а саме: 

- кадастровий номер «6823084400:01:001:0207» замінити на кадастровий 

номер «6823082400:01:001:0207». 

15. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 

та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

16.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М.В.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


