
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Шостої сесії  

28.01.2021 р.                                        Летичів                                             № 46   

 

Про внесення змін до рішень 

Летичівської селищної ради 

 

Керуючись   п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», в зв’язку з технічною помилкою в тексті рішень третьої сесії 

Летичівської селищної ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 55, № 57,  

№ 58, № 59, № 60, № 61, № 65,№ 66 № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 73,  № 

75, № 78, № 79, № 80, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, 

№ 91, 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 рішень третьої сесії  VІІІ скликання Летичівської селищної 

ради від 24.12.2020 року, а саме:  

 № 55 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів 

 № 57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів 

 № 58 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів 

Хмельницького району Хмельницької області 

 № 59 Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянам 

 № 60 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. Бохни 

Хмельницького району 

№ 61 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 



 № 65 Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки (паї)) в 

оренду ТОВ «Олма Агрогруп» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 № 66 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, 

 які розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Хмельницького 

району 

 № 67 Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

земельного сервітуту 

№ 68 Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок за межами 

населених пунктів 

 № 69 Про надання погодження на розробку документації із землеустрою 

для відведення земельних ділянок  

 № 70 Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

 № 71 Про резервування земельної ділянки на території Летичівської 

селищної ради 

 № 73 Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки яка 

розташована за адресою: вул. Івана Франка, 33/9,  смт Летичів, 

Хмельницького району, Хмельницької області  

 № 75 Про розгляд заяв та клопотань 

 № 78 Про припинення права користування земельною ділянкою 

(кадастровий номер 6823055100:00:026:0018) 

 № 79 Про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823055100:00:034:0003)  

 № 80 Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б. 

 № 82 Про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки з 

ПрАТ «Київстар»  

 № 83 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:11:005:0001)  

 № 84 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:11:009:0001)  

 № 85 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:11:010:0001)  

 № 86 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:06:016:0001)  

 № 87 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:07:003:0001)  

 № 88 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:11:004:0001)  

 № 89 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:08:001:0002)  

 № 90 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:08:001:0001)  

 № 91 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823084200:08:003:0001 



по тексту рішень: словосполучення «Хмельницький район» замінити  на 

словосполучення «Летичівський район» 

по тексту рішень: словосполучення «Хмельницького району» замінити  на 

словосполучення «Летичівського району». 

2.  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  


