
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                        Летичів                                            № 47 

Про внесення змін та доповнень 

до рішень сесій та скасування 

пунктів 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. Підпункт 1.1 пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії Летичівської 

селищної ради від 22.05.2019 року № 30 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» відносно гр. 

Дубини Олександра Івановича – виключити. 

2. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Голенищівської сільської 

ради від 25.10.1993 року № 1 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Цибульського Анатолія 

Григоровича, а саме: 

- словосполучення «вул. Трудова, 10» замінити на словосполучення «пров. 

Трудовий, 10».  

3. Внести зміни до рішення сесії Сусловецької сільської ради від 

26.03.1996 року № 25 «Про передачу земельних ділянок громадян у приватну 

власність та в користування» відносно гр. Макоцей Тетяни Миколаївни, а саме: 

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

Загребельна, 55». 

4. Пункт 14 рішення сімдесят першої сесії Летичівської селищної ради від 

21.06.2019 року № 29 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки», стосовно гр. Івахнова Михайла 

Сергійовича про відведення земельної ділянки комунальної власності площею 



0,2500 га з масиву загальною площею 38,8239 га кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051 (в результаті поділу присвоєно кадастровий номер 

6823087000:07:011:0098) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – скасувати. 

5. Пункт 29 рішення вісімдесятої сесії Летичівської селищної ради від 

29.11.2019 року №19 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки», стосовно гр. Чучвери Віктора 

Миколайовича про відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,2500 га з масиву загальною площею 38,8239 га кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051 (в результаті поділу присвоєно кадастровий номер 

6823087000:07:011:0091) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – скасувати. 

6. Внести зміни до пункту 19 рішення третьої  сесії Летичівської селищної 

ради від 24.12.2020 року № 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, відносно гр. Вапельник Любові 

Василівни, яка діє як опікун неповнолітньої особи Вапельник Іванни Іванівни, а 

саме: 

- кадастровий номер «6823084600:07:010:0013» замінити на кадастровий 

номер «6823084600:07:010:0011»; 

-  число «0,3884 га» замінити на число «0,6394 га». 

7. Внести зміни та доповнення до протоколу Грушковецької сільської ради 

народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 26.11.1993 

року № 3 «Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність та 

в користування» відносно гр. Моторного Івана Трохимовича, а саме: 

- словосполучення «с. Бохни» доповнити словосполученням «вул. 

Гагаріна, 7». 

8. Внести зміни в Додаток 1 до рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної ради від 24.12.2020 року № 65  «Про передачу 

земельних ділянок (невитребувані частки (паї)) в оренду ТОВ «Олма Агрогруп» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», а саме: 

 в п/н  1  число «2,5400» замінити числом «2,5439»; 

 в п/н 2  число  «2,5400» замінити числом «2,5416»; 

 в п/н 3  число  «2,500»  замінити числом «2,5467»; 

 в п/н 4  число «2,4700» замінити числом «2,4715»; 

 в п/н 5  число «2,5000» замінити числом «2,4995» 

9. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

10.  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  


