
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії  

 

26.05.2020 р.                                     Летичів                                               № 40 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам  

 

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», 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства та для індивідуального садівництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення та передати земельні ділянки у 

власність громадянам (додаток 1). 

2. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни 

в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. 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 вісімдесят сьомої 

сесії Летичівської селищної      

ради від 26.05.2020 р. № 40 

 

 

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 та 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 

КВЦП

З 

Підстава 

1 Кармазін 

Володимир 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0044 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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                                                                                   

2 Поляков Богдан 

Олегович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0045 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

3 Цюпрак Ігор 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0036 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

4 Кузнецов 

Олександр 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0024 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

22.05.2019 р. № 30, 

Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 



кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 76 

5 Сивопляс Роман 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0046 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

6 Сердюк 

Олександр 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0040 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

7 Прилюк Андрій 

Григорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0031 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 Майданюк 

Олександр 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0043 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

9 Камаєв Юрій 

Вячеславович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0030 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

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 



6823055100:07:002:0019) селищної ради від 

30.08.2019 р. № 76 

10 Мазуркевич Ігор 

Віталійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0042 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

11 Терентьєв 

Віктор 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0047 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

12 Левчук Сергій 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0033 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

13 Чукарук 

Олександр 

Віталійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0034 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

14 Мазурчак 

Валерій 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами населеного 

пункту с. Подільське  

6823084600:05:005:0037 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 0,7016 га, 

кадастровий номер 

6823084600:05:005:0035) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

шостої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

26.09.2019 р. № 20                                                                                   

15 Малініна Ольга Хмельницька область, 0,1200 01.05 Рішення сімдесят 



Сергіївна Летичівський район, 

за межами населеного 

пункту с. Подільське  

6823084600:05:012:0010 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 1,0161 га, 

кадастровий номер 

6823084600:05:012:0006) 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

25.10.2019 р. № 40                                                                                   

16 Грищук Олексій 

Олексійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами населеного 

пункту с. Подільське  

6823084600:05:012:0008 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 1,0161 га, 

кадастровий номер 

6823084600:05:012:0006) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

25.10.2019 р. № 40                                                                                   

17 Марущак Марія 

Дмитрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Гречинці  

6823082000:01:001:0403 

 

0,2000 01.03 Рішення сімдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

25.10.2019 р. № 40                                                                                   

18 Григор’єв 

Олександр 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0029 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

19 Боцюн 

Олександр 

Романович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0038 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 

20 Вільчинський 

Олександр 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0025 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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 



21 Іванов Євген 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Рудня 

6823084600:05:016:0030 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки, площа – 0,6994 

га, кадастровий номер 

6823084600:05:016:0024) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 27 

22 Малінін Валерій 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Рудня 

6823084600:05:016:0029 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки, площа – 0,6994 

га, кадастровий номер 

6823084600:05:016:0024) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 27 

23 Чередніченко 

Ольга Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Подільське 

6823084600:05:016:0028 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки, площа – 0,6994 

га, кадастровий номер 

6823084600:05:016:0024) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 27 

24 Швець Олени 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Подільське 

6823084600:05:016:0027 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки, площа – 0,6994 

га, кадастровий номер 

6823084600:05:016:0024) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

четвертої сесії 

(друге пленарне 

засідання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019 р. № 27 

25 Заєць Ольга 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

смт Летичів  

6823055100:00:042:0041 

 

0,0365 01.03 Рішення сімдесят 

шостої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

26.09.2019 р. № 20                                                                                   

26 Ружанська 

Антоніна 

Мар’янівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0231 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.04.2019 р. № 45 

27 Білецький 

Руслан Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0236 

(як частину раніше 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

другої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.07.2019 р. № 34                                                                                   



сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

28 Бугай Анатолій 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0241 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

другої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.07.2019 р. № 34                                                                                   

29 Швець Анатолій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0239 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

другої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.07.2019 р. № 34                                                                                   

30 Мариновська 

Тетяна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0242 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.01.2019 р. № 35                                                                                  

31 Луговий Іван 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0238 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

другої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.07.2019 р. № 34                                                                                   

32 Бугайова Зоя 

Христофорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

смт Летичів  

6823055100:00:033:0126 

 

0,0322 01.03 Рішення 

вісімдесятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

29.11.2019 р. № 19                                                                                   

33 Андрощук 

Сергій 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0221 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

21.03.2019 р. № 39                                                                                   



кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

34 Христик Олена 

Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0245 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.01.2019 р. № 35                                                                                   

35 Сологуб Дмитро 

Геннадійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0048 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,4501 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0019) 

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                                                                                 

36 Кондратюк 

Савронія 

Броніславівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0237 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

сьомої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

23.04.2019 р. № 45                                                                                   

37 Марущак 

Микола 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0226 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

п’ятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

21.03.2019 р. № 39                                                                                   

 


