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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

____ сесії 

___.08.2021 р.                                           Летичів                                             № ___ 

 

Про внесення змін, доповнень 

до рішень сесій Летичівської 

селищної ради 

 

Розглянувши заяви  громадян про внесення змін, доповнення до рішень 

сесій Летичівської селищної ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

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

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни в додаток 1 пункт 11 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, а саме: 

- кадастровий номер «6823082000:03:003:0069» замінити на кадастровий 

номер «6823082000:03:003:0070»; 

2. Внести зміни до порядкового номеру 362 рішення сесії Сусловецької 

сільської ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області 

ХХІІ скликання  від 26.03.1996 року № 25 «Про передачу земельних ділянок 

громадян у приватну власність та користування» відносно гр. Яцькового Іллі 

Івановича  а саме:  

- після «с. Копитинці » доповнити словосполученням «вул. Набережна, 26» 

- слово «Ілья» замінити на слово  «Ілля». 

 3. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Снітівської сільської ради 

народних депутатів ХХІ скликання Летичівського району Хмельницької області 

від 28.12.1993 року № 1 « Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Русецької Лариси Іванівни а 

саме:  



- число «0,80га » замінити на  «0,6365 га»; 

- вираз «для обслуговування жилого будинку,господарських будівель та 

споруд» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд ( присадибна ділянка)»; 

- число «0,5500 га» замінити на «0,3865 га» та  після числа доповнити 

виразом «в тому числі: ділянка №1 площею 0,2386 га, ділянка №2 – 0,1479 га» 

4. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Майдан - Вербецької 

сільської ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області 

від 02.11.1993 року № 60 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Стасюка Володимира 

Феліксовича, а саме: 

- замінити вираз «М-В. Молодіжна» на «с. Майдан-Вербецький                

вул. Молодіжна, 3»;  

- вираз «обсл. ж/б» замінити  на «будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 

- вираз «вед. особ. підс. гос-ва» на «ведення особистого селянського 

господарства». 

5.Внести зміни в рішення 7 сесії Летичівської селищної ради від 23.02.2021 

року № 37 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго», у зв'язку із 

встановленням фактичного місця розташування об’єктів електроенергетики , а 

саме: 

- в пункт 1, таблиця – номер за порядком №1 (КТП 10/0,4 №73) в графі – 

населений пункт, адреса, «с. Сахни» замінити на «за межами с.Сахни»; 

- в пункт 1, таблиця – номер за порядком №2 (КТП 10/0,4 №46) в графі – 

населений пункт, адреса, «с. Російська Буда» замінити на «за межами Російська 

Буда»; 

- в пункт 1, таблиця – номер за порядком №15 (КТП 10/0,4 №62) в графі – 

населений пункт, адреса, «с. Майдан-Голенищівський»  замінити на «за межами 

с.Майдан-Голенищівський». 

 

6. Внести зміни в пункт 85 рішення п’ятнадцятої сесії Ялинівської сільської 

ради народних депутатів ХХІ скликання  Летичівського району Хмельницької 

області від 09.08.1993 року № 5 «Про передачу земельних ділянок громадянам у 

приватну власність та в користування» відносно гр. Цвіри Тамари Іванівни, а 

саме:  

- словосполучення «вул. Загребельна, 38» замінити на словосполучення 

«вул. Загребельна, 34». 

7. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Майдан-Вербецької сільської 

ради народних депутатів Летичівського району Хмельницької області від 

02.11.1993 року № 60 « Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну 



власність та в користування» відносно гр. Городиського Олексія Леонідовича, а 

саме:  

- словосполучення «с. М-В» замінити на «с. Майдан-Вербецький»; 

- по тексту число «0,49» замінити на число «0,4300»; 

- вираз «вед. особ. підс. гос-ва» замінити на «ведення особистого 

селянського господарства». 

8. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

9. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор проєкту     _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  _______________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   _______________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


