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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят ______ сесії  

_.10.2019 р.                                     Летичів                                               №  

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за 

межами населених пунктів 

 

Розглянувши заяви громадян та розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, керуючись ст. ст. 12, 35, 79-1, 81, 118, 121, 

122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

та передати земельні ділянки у власність громадянам за межами населених 

пунктів Летичівського району Хмельницької області (додаток 1). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності зі зміною цільового призначення до -  «землі 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на - «для 

ведення особистого селянського господарства (01.03) категорія земель– землі 

сільськогосподарського призначення та передати земельні ділянки у 

власність громадянам за межами населених пунктів Летичівського району 

Хмельницької області (додаток 2). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення до - «земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам (16.00), (17.00) на  - «для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) із земель комунальної власності, категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення та передати земельні ділянки у 



власність громадянам за межами населених пунктів Летичівського району 

Хмельницької області (додаток 3). 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності зі зміною цільового призначення до - «землі 

для ведення фермерського господарства (01.02) на - «для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель– землі 

сільськогосподарського призначення та передати земельні ділянки у 

власність громадянам за межами населених пунктів Летичівського району 

Хмельницької області (додаток 4). 

5. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

6. Залишок земельної ділянки, утвореної в результаті відведення 

громадянам, залишити в землях запасу/ резерву селищної ради з наступною 

реєстрацією права власності. 

7. Надати протягом 5-ти робочих днів завірену копію рішення  до відділу 

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

8. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

9. Виконання даного 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 Грищук 

О.О.). 

                 Селищний голова                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення ___сесії селищної      

ради від __.10.2019 р. № _ 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із земель комунальної власності та передаються земельні ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер земельної 

ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Кушнір Марина 

Валеріївна 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:016:0035 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 2,8997 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:0016:0032) 

1,4498 01.03 

2 Гущак Василь 

Миколайович 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:016:0036 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 2,8997 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:016:0032) 

1,4499 01.03 

3 Яшутіна Галина 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0204 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195) 

1,7657 01.03 

4 Безсмертна Галина 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0203 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:0006:0195 

 

1,7657 01.03 

5 Попов Ярослав 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0199 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

1,7657 01.03 



6823084200:06:006:0195 

6 Панасюк Валентині 

Костянтинівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0202 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195) 

1,7657 01.03 

7 Дідик Тетяна 

Василівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0197 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195) 

1,7657 01.03 

8 Ліповуз Віктор 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0196 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195) 

1,7657 01.03 

9 Макарчук Михайло 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0198 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195) 

1,7657 01.03 

10 Попов Олександр 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0201 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –15,8912га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0195 

1,7657 01.03 

11 Ніцевич Анатолій 

Вікторович 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан -

Вербецький  

6823083700:03:009:0004 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 



12 Ніцевич Віктор 

Леонтійович 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. - Вербецький  

6823083700:03:009:0005 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

13 Ніцевич Олена 

Вікторівна 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Майдан- 

Вербецький   

6823083700:03:009:0006 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

14 Ружанська 

Антоніна 

Мар’янівна 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан -

Вербецький  

6823083700:03:009:0007 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

15 Горбаєнко Оксана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан -

Вербецький  

6823083700:03:009:0008 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

16 Лончинський 

Вячеслав 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0009 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

17 Нижник Іван 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0010 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 



18 Нижник Михайло 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0011 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

19 Матіяш Сабіна 

Омелянівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0012 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

20 Подлеський 

Михайло 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0013 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

21 Ружанський Леонід 

Станіславович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0014 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

22 Ткаченко 

Валентина 

Віталіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0015 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 

23 Горбаєнко Валерій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан- 

Вербецький  

6823083700:03:009:0016 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 16,2413 га, 

кадастровий номер 

6823083700:03:009:0003) 

1,2493 01.03 



24 Горбатюк Юлія 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Горбасів  

6823081600:04:010:0022 

(як раніше сформовану ділянку 

площа –1,5177га, кадастровий 

номер 6823081600:04:010:0022) 

 

1,5177 01.03 

25 Шрубковська 

Світлана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0015 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 

26 Одріховська 

Валентина 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0016 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 

28 Вальчук Тетяна 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0017 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 

29 Яцюк Мирослава 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0018 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 

30 Гаврилянчик 

Вадим Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0019 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 



31 Яцюк Євгенія 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:07:003:0020 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –10,9584 га, 

кадастровий номер 

6823084200:07:003:0013) 

 

1,8264 01.03 

32 Слободянюк 

Любов Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Іванинці 

6823082000:06:039:0006  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –6,774 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0002) 

 

1,6242 01.03 

33 Шеманська Ілона 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Іванинці і 

6823082000:06:039:0007  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –6,774 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0002) 

 

1,6242 01.03 

34 Ваврик Геннадій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Іванинці  

6823082000:06:039:0004  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –6,774 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0002) 

 

1,6242 01.03 

35 Пилипчук Тетяна 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Іванинці  

6823082000:06:039:0005  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –6,774 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0002) 

 

  

36 Сисоєва Ганна 

Ігорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:002:0379  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0496 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0371) 

 

1,0148 01.03 



37 Сисоєв Андрій 

Ігорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:002:0380  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0496 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0371) 

 

1,0148 01.03 

38 Руденко Микола 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:002:0381  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0496 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0371) 

 

1,0148 01.03 

39 Коломієць Олена 

Гнатівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:002:0382  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0496 га, 

кадастровий номер 

6823082000:06:039:0371) 

 

1,0148 01.03 

40 Дядюк Олександр 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0009  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

41 Шиндерук 

Володимир 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0004  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

42 Похила Діна 

Олександрівна в 

особі матері  

Похили Людмили 

Миколаївни 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0003 (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 



43 Похила Інна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0005  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

44 Гриськов Андрій 

Геннадійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0006 (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

1,0767 01.03 

45 Патик Ганна 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0007  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

45 Урбель Аліса 

Олексіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0008  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

46 Похила Людмила 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:010:0002  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6136 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:010:0001) 

 

1,0767 01.03 

47 Колесняк 

Володимир 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0003  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

2,0000 01.03 



 

48 Майданюк 

Олександр 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0004  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

49 Майданюк 

Катерина 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0005  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

50 Лошкарьов Антон 

Борисович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0006  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

51 Казмірьов Руслан 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0007  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

52 Бутлір Андрій 

Євгенійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0008  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 



53 Верміяш Віталія 

Анатолійовича  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0009  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

54 Кирилюк Сергій 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0012  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

55 Глазко Юрія 

Вікторовича 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:019:0011  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –18,1404 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:019:0002 ) 

 

2,0000 01.03 

56 Ткачук Сергій 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Нова Гута 

6823080400:08:016:0001  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –1,6035 га, 

кадастровий номер 

6823080400:08:016:0001) 

 

1,6035 01.03 

57 Данчук Зінаїда 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0006  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823080400:08:016:0001) 

 

0,9800 01.03 

58 Данчук Вікторія 

Ігорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0005  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

0,9800 01.03 



кадастровий номер 

6823080400:08:016:0001) 

 

59 Бортник Руслан 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0004  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823080400:08:016:0001) 

 

0,9800 01.03 

60 Бортник Михайло 

Максимович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0002  (як 

частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823080400:08:016:0001) 

 

0,9800 01.03 

61 Панасюк Анастасія 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0002 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

1,4442 01.03 

62 Панасюк Ірина 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0005 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

1,4442 01.03 

63 Панасюк Ірина 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0004 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

1,4442 01.03 

64 Савіцька Олена 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0003 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

1,4442 01.03 



кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

65 Солоненко Галина 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0006 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

1,4442 01.03 

66 Харламов Анатолій 

В’ячеславович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:007:0007 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –8,6650 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:007:0001) 

 

1,4442 01.03 

67 Прус Ніна 

Михайлівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823084200:04:001:0009 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823084200:04:001:0001) 

 

 

0,988 01.03 

68 Прус Тетяна 

Станіславівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823084200:04:001:0010 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823084200:04:001:0001) 

 

0,988 01.03 

69 Кульбідюк Віта 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823084200:04:001:0011 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –16,9006 га, 

кадастровий номер 

6823084200:04:001:0001) 

 

0,988 01.03 

70 Волинець Альона 

Казимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0009 

(як частину раніше сформованої 

1,4725 01.03 



ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

 

 

71 Андрушко Галина 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0011 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

 

 

1,4725 01.03 

72 Андрушко Анна 

Олегівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0012 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

 

 

1,4725 01.03 

73 Атаманов 

Володимир  

Валентинович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0021 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

74 Атаманова 

Людмила 

Лаврентіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0010 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 



75 Чередніченко 

Ольга Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0013 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

76 Попатенко  Сергій 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0014 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4726 01.03 

77 Паліга Антоніна 

Пилипівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0015 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

78 Гевак Домніка 

Філімонівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0016 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

79 Попова Олена 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0018 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

80 Стадника Віктора 

Миколайовича 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0017 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 



81 Попова Вікторія 

Борисівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:006:0019 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

82 Ільчишин 

Олександр 

Георгійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085400:04:022:0020 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –20,8188 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:006:0008) 

 

1,4725 01.03 

83 Русецький Олег 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Снітівка 

6823085400:04:022:0024 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,5830 га, 

кадастровий номер 

6823085400:04:022:0020) 

 

2,000 01.03 

84 Войченко Сергій 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Снітівка 

6823085400:04:022:0023 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,5830 га, 

кадастровий номер 

6823085400:04:022:0020) 

 

2,000 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення ___сесії селищної      

ради від __.10.2019 р. № _ 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності зі зміною цільового призначення до -  «землі для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на - «для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель– землі сільськогосподарського 

призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер земельної 

ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Кедись Миколи 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0005 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002) 

 

1,6296 01.03 

2 Кедись Василь 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0004 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002) 

 

1,6296 01.03 

3 Таранюк Василь 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0008 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002) 

 

1,6296 01.03 

4 Таранюк Вадим 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0007 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002) 

 

1,6296 01.03 

5 Процик Олександр 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0006 

1,6296 01.03 



(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

6 Алієв Альберт 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0009 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

7 Боцюн Анатолій 

Борисович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0010 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

8 Боцюн Лілія 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0011 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

9 Годлевський 

Станіслав 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0012 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

10 Ніцевич Петро 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0013 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

11 Савицький Віктор 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0014 

1,6296 01.03 



(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

12 Сінерук Віктор 

Степанович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0015 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

13 Ступін Федір 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:001:0016 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –21,1855 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:001:0002)      

 

1,6296 01.03 

14 Бойко Людмила 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:001:0018 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –12,8033 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:001:0002)      

 

2,0000 01.03 

15 Смаглюк Людмила 

Дмитрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:001:0019 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –12,8033 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:001:0002)      

 

2,0000 01.03 

16 Боцюн Сергій 

Андрійович  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:001:0020 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –12,8033 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:001:0002)      

 

2,0000 01.03 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення ___сесії селищної      

ради від __.10.2019 р. № _ 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти  щодо відведення земельних ділянок зі зміною     

призначення до - «земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам (16.00), (17.00) на-  «для ведення 

особистого селянського господарства (01.03) із земель комунальної власності, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер земельної 

ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Шірпал Оксана 

Пантелеймоновна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Копитинці 

6823084200:08:001:0018 

(як раніше сформована  ділянка 

площа –1,4135га, кадастровий 

номер 6823084200:08:0001:0018 

 

1,4135 01.03 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення ___сесії селищної      

ради від __.10.2019 р. № _ 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності зі зміною цільового призначення до -  

«землі для ведення фермерського господарства (01.02) на - «для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), категорія земель– землі 

сільськогосподарського призначення 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер земельної 

ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Кордонець Тетяна 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Кудинка 

6823083300:05:005:0018 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа – 4,0000 га, 

кадастровий номер 

6823083300:05:005:0011) 

 

1,3333 01.03 



2 Слободянюк 

Галина Віталіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Кудинка 

6823083300:05:005:0020 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0000 га, 

кадастровий номер 

6823083300:05:005:0011) 

 

1,3333 01.03 

3 Колібаба Зінаїда 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Кудинка 

6823083300:05:005:0019 

(як частину раніше сформованої 

ділянки площа –4,0000 га, 

кадастровий номер 

6823083300:05:005:0011) 

 

1,3333 01.03 

 

 

 

 

 

 

 


