
ПРОЄКТ 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії  

 

26.03.2021 р.                                        Летичів                                            № __ 

 

Про затвердження проекту 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, 79-1, 81, 118, 121, 

122, 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», 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «землі запасу» (16.00), «землі резервного 

фонду» (17.00) після зміни «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03) та передати земельні ділянки у власність громадянам 

за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області (додаток 1). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення та передати земельні 

ділянки у власність громадянам за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області (додаток 2). 

 

3.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності зі зміною цільового призначення до зміни «землі 

запасу» (16.00) після зміни «для індивідуального садівництва» (01.05), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення та передати 



земельні ділянки у власність громадянам за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області (додаток 3). 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» (01.01) після зміни «Для ведення 

особистого селянського господарства» (01.03) та передати земельні ділянки у 

власність громадянам за межами населених пунктів Хмельницького району 

Хмельницької області (додаток 4). 

5. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

7. Відділ будівництва, архітектури та земельних відносин  Летичівської 

селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 

прийнятого рішення. 

8. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

Автор проєкту     _______________ Бондар І.В. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення восьмої сесії 

Летичівської селищної  ради  

від 26.03.2021 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду цільового 

призначення до зміни «землі запасу» (16.00), «землі резервного фонду» (17.00)  після 

зміни «для ведення особистого селянського господарства» (01.03) та передаються земельні 

ділянки у власність громадянам 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Бачинська 

Броніслава 

Йосипівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Подільське 

6823084600:05:013:0020      

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

1,2632 га, кадастровий 

номер 

6823084600:05:013:0020) 

1,2632 01.03 

2 Каленіков Вадим 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0080  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,3000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0080)       

0,3000 01.03 

3 Берегова Олена 

Кирилівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Марківці  

6823081600:03:005:0025  

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 1,6969 

га, кадастровий номер 

6823081600:03:005:0022) 

0,4775 01.03 



4 Нікітюк Юрій 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Марківці  

6823081600:03:005:0026  

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 1,6969 

га, кадастровий номер 

6823081600:03:005:0022) 

0,4800 01.03 

5 Насобков 

Олександр 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0059  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,2000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0059)       

0,2000 01.03 

6 Непийвода Надія 

Кирилівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0085  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,5000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0085)       

0,5000 01.03 

7 Токар Олена 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0064  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,2000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0064)       

0,2000 01.03 

8 Сухоцька Ольга 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0074  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,3000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0074)       

0,3000 01.03 



9 Ніцевич Григорій 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0082  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,4000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0082)       

0,4000 01.03 

10 Касінська Наталія 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0092  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,6000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0092)       

0,6000 01.03 

11 Болістовська 

Мирослава 

Броніславівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0058  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,2000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0058)       

0,2000 01.03 

12 Непийвода Марина 

Броніславівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0072  

(як раніше сформована 

земельна ділянка площею – 

0,3000 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:008:0072)       

0,3000 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення восьмої сесії 

Летичівської селищної 

ради від 26.03.2021 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із земель комунальної власності та передаються земельні ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦ

ПЗ 

Підстава 

1 Грабар Лариса 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:012:0018 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,6561, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:012:0011) 

0,0990 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 

2 Грабар 

Михайло 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:012:0019 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,6561, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:012:0011) 

0,0990 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 

3 Няньчук 

Валерій 

Валентинович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:012:0015 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,6561, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:012:0011) 

0,0990 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 

4 Няньчук 

Світлана 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:012:0016 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,6561, 

0,0990 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 



кадастровий номер  

(6823084600:05:012:0011) 

5 Дмуховська 

Руслана 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:016:0035 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,2194, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:016:0026) 

0,1200 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 

6 Величко 

Олександр 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:012:0017 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,6561, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:012:0011) 

0,0990 01.05 Рішення дев’яносто 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.10.2020 р. № 24 

7 Неточаєв 

Олександр 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:002:0023 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 4,2101 га, 

кадастровий номер  

(6823055100:07:002:0022) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.05.2019 р. № 30 

Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 76 

8 Івахнов 

Михайло 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:003:0038 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 1,1664 га, 

кадастровий номер  

(6823055100:07:003:0033) 

0,1200 01.05 Рішення вісімдесят 

сьомої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

26.05.2020 р. № 44 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення восьмої сесії 

Летичівської селищної 

ради від 26.03.2021 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності зі зміною цільового призначення до зміни землі запасу (16.00) 

після зміни для індивідуального садівництва (01.05) та передаються земельні ділянки у 

власність громадянам, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦ

ПЗ 

Підстава 

1 Гаврилянчик 

Вячеслав 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:008:0058 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,3912, 

кадастровий номер  

(6823084200:06:008:0042) 

0,1200 01.05 Рішення дев’яносто 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 

2 Синяк Сергій 

Віталійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:008:0057 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,3912, 

кадастровий номер  

(6823084200:06:008:0042) 

0,1200 01.05 Рішення дев’яносто 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 

3 Шірпал Вадим 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:008:0056 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,3912, 

кадастровий номер  

(6823084200:06:008:0042) 

0,1200 01.05 Рішення дев’яносто 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення восьмої сесії 

Летичівської селищної ради 

від 26.03.2021 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду цільового 

призначення до зміни «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 

(01.01) після зміни «Для ведення особистого селянського господарства» (01.03) та 

передаються земельні ділянки у власність 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    по-

батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Колесняк Іван 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Лісо - 

Березівка 

6823087000:11:002:0011 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,3174 

га, кадастровий номер 

6823087000:11:002:0009) 

1,1587 01.03 

2 Гуменюк Руслана 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Лісо - 

Березівка 

6823087000:11:002:0010 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,3174 

га, кадастровий номер 

6823087000:11:002:0009) 

1,1587 01.03 

 


