
                              

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії  

 

26.05.2020 р.                                Летичів                                            № 41 

 

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. 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 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 

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 Летичівського району 

Хмельницької області (додаток 2). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «Для ведення фермерського господарства» 

(01.02) після зміни «Для ведення особистого селянського господарства» 



(01.03) 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 зміни - 

«для сінокосіння і випасання худоби (01.08) після зміни «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. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016 площею 19,5733 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0022 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 682308400:06:013:0023 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0024 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0025 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0026 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0028 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0029 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0030 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0031 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0032 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0033 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0034 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0035 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0036 площею 0,6500 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0037 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0038 площею 0,4000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0039 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0040 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0041 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0042 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0043 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823084200:06:013:0045 площею 0,5000 га; 

Залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 



- площею 1,0000 га, кадастровий номер 6823084200:06:013:0027; 

- площею 4,5232 га, кадастровий номер 6823084200:06:013:0044. 

 

7. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208 площею 6,1935 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0221 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0222 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0223 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0224 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0225 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0226 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0227 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0228 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0229 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0230  площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0231 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0232 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0233 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0234 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0235 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0236 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0237 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0238 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0239 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0240 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0241 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0242 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0244 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0245 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0247 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0248 площею 0,1200 га; 

залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0246  площею 3,0335 га; 

кадастровий номер 6823055100:07:004:0243 площею 0,0400 га. 



8. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084200:09:003:0018  площею 1,8987 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084200:09:003:0025  площею 1,3900 га 

залишок площею 0,5087 га кадастровий номер 6823084200:09:003:0024 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

9. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823083300:05:008:0007  площею 34,0000 га, в результаті відведення 

земельних ділянок: 

кадастровий номер 6823083300:05:008:0009 площею 30,0000га. 

залишок площею 4,0000га кадастровий номер 6823083300:05:008:0010 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

10. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001  площею 11,6410 га, в результаті відведення 

земельних ділянок: 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0002  площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0003 площею 0,5400 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0004 площею 0,5000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0005 площею 0,6000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0006 площею 1,0000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0007 площею 0,4000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0008 площею 0,9000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0009 площею 0,6000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0010 площею 1,5000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0011 площею 0,9000 га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0012 площею 0,8000га 

кадастровий номер 6823084200:09:005:0013 площею 0,4400 га 

залишок площею 1,4610  га кадастровий номер 6823084200:09:005:0014   

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

11. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823080400:08:004:0002 площею 10,4164 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0003 площею 1,6041 га; 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0004 площею 1,6041 га; 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0005 площею 1,6041 га; 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0006 площею 2,0000 га; 



залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0007 площею 1,6041 га; 

кадастровий номер 6823080400:08:004:0008 площею 2,0000 га. 

12. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823087000:09:002:0001 площею 16,5074 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0002 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0004 площею 1,4000 га; 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0005 площею 1,4000 га; 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0006 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0007 площею 1,4000 га; 

кадастровий номер 6823087000:09:002:0008 площею 2,0000 га; 

залишок площею 6,3074 га кадастровий номер 6823087000:09:002:0003 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

13. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084200:06:008:0040 площею 2,3912 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянці: 

кадастровий номер 6823084200:06:008:0041 площею 2,0000 га; 

залишок площею 0,3912 га кадастровий номер 6823084200:06:008:0042 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

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

відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

 

15. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

16. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

17. 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. № 41 

 

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 Островська Ілона 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Голенищівський 

6823080400:11:029:0002 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,1055 га, 

кадастровий номер 

6823080400:11:029:0001) 

1,0149 01.03 

2 Майданюк Ніна 

Павлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Голенищівський 

6823080400:11:029:0003 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,1055 га, 

кадастровий номер 

6823080400:11:029:0001) 

1,0151 01.03 

3 Майданюк Вікторія 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Голенищівський 

6823080400:11:029:0004 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,1055 га, 

кадастровий номер 

6823080400:11:029:0001) 

1,0151 01.03 

4 Вишиванюк Андрій 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0004 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 11,641 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

0,5000 01.03 

5 Цюрукало Галина Хмельницька область, 0,8000 01.03 



Миколаївна Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0012 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 11,641 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

6 Глущак Тетяна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 11,641 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

1,0000 01.03 

7 Красовська Ніна 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0009 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 11,641 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

0,6000 01.03 

8 Малакова Олена 

Федорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Ялинівка 

6823087000:08:004:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,7748 га, 

кадастровий номер 

6823087000:08:004:0003) 

1,2600 01.03 

9 Матлаєв Віктор 

Федорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Ялинівка 

6823087000:10:011:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 4,1821 га, 

кадастровий номер 

6823087000:10:011:0002) 

1,3955 01.03 

10 Матлаєва Надія 

Яківна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Ялинівка 

6823087000:10:011:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 4, 1821 га, 

кадастровий номер 

6823087000:10:011:0002) 

1,3933 01.03 

11 Безпалько Інна 

Євгеніївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

1,0673 01.03 



6823087000:07:011:0052 

(як раніше сформована 

ділянка площа – 1,0673 

га, кадастровий номер 

6823087000:07:011:0052) 

12 Марущак Микола 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0018 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

13 Тимчишина Ніна 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0023 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

14 Войтко Зоряна 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0025 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

15 Юхимчук Людмила 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0029 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

16 Ковалець Лілія 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0030 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

17 Зюзюк Альона 

Анатоліївна від імені 

якої діє її опікун 

Варченко Валентина 

Валеріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0022 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

1,5000 01.03 



площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

18 Первачук Михайло 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0021 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

19 Гончар Анастасія 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0020 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

20 Гзоїм Мар’яна 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0019 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

21 Палаксій Тетяна 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0017 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

22 Сачок Валерій 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:040:0005 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,0544 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:040:0002) 

1,0067 01.03 

23 Сачок Альона 

Юріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:040:0004 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,0544 га, 

кадастровий номер 

1,0067 01.03 



6823080400:09:040:0002) 

24 Леськов Роман 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:040:0003 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,0544 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:040:0002) 

1,0067 01.03 

25 Гайновський Василь 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:0015:0005 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 10,7718 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) 

1,7953 01.03 

26 Жуковська Лариса 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0064 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

27 Непийвода Іван 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0065 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

28 Жуковський Артем 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0066 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

29 Непийвода Тетяна 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0067 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

30 Швидун Галина Хмельницька область, 0,8654 01.03 



Василівна Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0050 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

31 Василенко Андрій 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0049 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

32 Юхненко Ігор 

Григорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:003:0068 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,3708 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:003:0045) 

0,8654 01.03 

33 Глібко Юрій 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:011:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,8217 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) 

1,0000 01.03 

34 Безпалько Олег 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:015:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 10,7718 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) 

1,7953 01.03 

35 Безпалько Юрій 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:015:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 10,7718 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) 

1,7953 01.03 

36 Лакей Микола 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

2,0000 01.03 



6823082900:06:004:0003 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 2,2747 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:004:0001) 

37 Зьомко Оксана 

Ярославівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан - 

Сахнівський 

6823085000:05:010:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,2653 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

2,0000 01.03 

38 Зьомко Вікторія 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан - 

Сахнівський 

6823085000:05:010:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,2653 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

2,0000 01.03 

39 Тімофєєва Світлана 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0059 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

40 Галіцька Руслана 

Русланівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0060 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

41 Коцур Світлана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0058 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

42 Гарник Ольга Юріївна Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

0,9842 01.03 



6823087000:07:011:0064 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

43 Волошина Марина 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0063 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

44 Дишкантюк Тетяна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0062 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

45 Галіцька Лариса 

Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Вербка 

6823087000:07:011:0061 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,0750 га, 

кадастровий номер 

6823087000:07:011:0053) 

0,9842 01.03 

46 Загамула  Евдокия 

Кузьминична 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:015:0003 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 10,7718 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:015:0001) 

1,7953 01.03 

47 Кириченко Валентина 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:006:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,0788 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:006:0004) 

1,5394 01.03 

48 Кириченко Михайло 

Лукич 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:006:0006 

(як частину раніше 

1,5394 01.03 



сформованої ділянки 

площа – 3,0788 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:006:0004) 

49 Шаргун Василь 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:031:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,9730 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:031:0004) 

1,9865 01.03 

50 Шаргун Надія 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:031:0005 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,9730 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:031:0004) 

1,9865 01.03 

51 Кулібабка Андрій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:009:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 1.6782 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:009:0002) 

1.2000 01.03 

52 Іщук Борис 

Феофанович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:010:0005 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 8,2653 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

1,0331 01.03 

53 Слободянюк Руслан 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Юрченки 

6823086200:04:006:0013 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа 9,7579 га, 

кадастровий номер 

6823086200:04:006:0009) 

 

1,2000 01.03 

54 Бортник Іван 

Арсентійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:01:001:0188 

 

1,2400 01.03 



 

55 Лобозінська Яніна 

Віталіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:016:0019 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –3,6188 га, 

кадастровий номер 

6823083700:04:016:0010) 

0,4000 01.03 

56 Зярська Наталія 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:016:0017 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –3,6188 га, 

кадастровий номер 

6823083700:04:016:0010) 

1,9685 01.03 

57 Зярський Вячеслав 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:016:0018 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –3,6188 га, 

кадастровий номер 

6823083700:04:016:0010) 

1,0000 01.03 

58 Пустовіт Олег 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0028 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

59 Мохната Лілія 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:010:0026 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –23,6832 га, 

кадастровий номер 

6823082900:06:010:0008) 

1,5000 01.03 

60 Терновська Людмила 

Юріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Чапля 

6823086200:03:008:0017 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –3,5208 га, 

кадастровий номер 

6823086200:03:008:0014) 

1,5000 01.03 

61 Єленков Василь Ілліч Хмельницька область, 0,3377 01.03 



Летичівський район,  

за межами с. Чапля 

6823086200:01:002:0031 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –6,6802 га, 

кадастровий номер 

6823086200:01:002:0021) 

62 Береза Петро 

Семенович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Чапля 

6823086200:01:002:0033 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –6,6802 га, 

кадастровий номер 

6823086200:01:002:0021) 

0,8000 01.03 

63 Гуцало Ганна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –11,6410 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

0,4000 01.03 

64 Ковальов Віктор 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0008 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –11,6410 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

0,9000 01.03 

65 Мазур Любов Іванівна Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0010 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –11,6410 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

1,5000 01.03 

66 Шилоносова Юлія 

Валеріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0013 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –11,6410 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0001) 

0,4400 01.03 

67 Самойлов Сергій 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

1,5000 01.03 



6823084200:06:013:0025 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

68 Горбатюк Костянтин 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0043 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

69 Федчишин 

Володимир 

Григорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0022 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

70 Вуйко Олег 

Віталійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0023 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

1,0000 01.03 

71 Горбатюк Михайло 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0024 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

72 Малюта Олена 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0029 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

1,0000 01.03 

73 Рога Ганна 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0036 

(як частину раніше 

0,6500 01.03 



сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

74 Рога Олександр 

Панфілович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0038 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,4000 01.03 

75 Кондратенко Тетяна 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0031 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

76 Шиманський 

Олександр Антонович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0032 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

77 Чернолуцька 

Анастасія Олегівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0034 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

78 Слободянюк Раїса 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0035 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

79 Шиманська Олена 

Павлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0039 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

0,5000 01.03 



кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

80 Лобода Роман 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0040 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

81 Белей Олександра 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0041 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

1,0000 01.03 

82 Кінзерська Наталія 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0045 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

83 Собченко Олександр 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Гречинці 

6823082000:05:002:0389 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа –  3,8258 га, 

кадастровий номер 

6823082000:05:002:0370) 

1,1650 01.03 

84 Собченко Леонід 

Андрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Гречинці 

6823082000:05:002:0390 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,8258  га, 

кадастровий номер 

6823082000:05:002:0370) 

1,1650 01.03 

85 Процьків Дмитро 

Андрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Гречинці 

6823082000:05:002:0391 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,8258  га, 

кадастровий номер 

6823082000:05:002:0370) 

1,1650 01.03 



86 Андрощук Сергій 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Снітівка 

6823085400:05:042:0002 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 5,3044  га, 

кадастровий номер 

6823085400:05:042:0001) 

1,0608 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення вісімдесят сьомої 

сесії Летичівської селищної 

ради від 26.05.2020 р. № 41 

 

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 Нестеренко Віктор 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Російська 

Буда 

6823085400:05:017:0016 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 14, 2873 га, 

кадастровий номер 

6823085400:05:017:0011) 

2,0000 01.03 

2 Гулько Сергій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Російська 

Буда 

6823085400:05:017:0020 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа –14,2873 га, 

кадастровий номер 

6823085400:05:017:0011) 

1,4291 01.03 

3 Швець Анатолій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Російська 

Буда 

6823085400:05:017:0021 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 14, 2873 га, 

кадастровий номер 

6823085400:05:017:0011) 

2,0000 01.03 

4 Семенець Людмила 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:002:0012 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа –17,8083 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:002:0002) 

1,2489 01.03 

5 Рибчук Надія Хмельницька область, 1,5539 01.03 



Володимирівна Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:037:0009 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа –12,4310 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:037:0002) 

6 Рибчук Василь 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:037:0008 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа –12,4310 га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:037:0002) 

1,5539 01.03 

7 Бортник Ольга 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:002:0014 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 4,1083 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:002:0004) 

2,0000 01.03 

8 Бортник Олександр 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:002:0013 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 4,1083 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:002:0004) 

2,0000 01.03 

9 Бондарчук Сергій 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Анютине 

6823082900:04:004:0025 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,9969 га, 

кадастровий номер 

6823082900:04:004:0001) 

1,5000 01.03 

10 Бондарчук Ліана 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Анютине 

6823082900:04:004:0023 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,9969 га, 

кадастровий номер 

6823082900:04:004:0001) 

1,5000 01.03 

11 Бондарчук Оксана 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Анютине 

1,5000 01.03 



6823082900:04:004:0024 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,9969 га, 

кадастровий номер 

6823082900:04:004:0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення вісімдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної 

ради від 26.05.2020 р. № 41 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду цільового 

призначення до зміни «Для ведення фермерського господарства» (01.02) після зміни «Для 

ведення особистого селянського господарства» (01.03) та передаються земельні ділянки у 

власність 

 

№ 

зп 

Прізвище, ім’я,    по-

батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1 Педосюк Зінаїда 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Кудинка 

6823083300:05:005:0030 

(як раніше сформована 

ділянка площею – 

1,0000 га, кадастровий 

номер 

6823083300:05:005:0030) 

1,0000 

 

01.03 

2 Чукань Оксана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Іваненці 

6823082000:06:011:0021 

(як раніше сформована 

ділянка площею – 

1,2720 га, кадастровий 

номер 

6823082000:06:011:0021) 

1,2720 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення вісімдесят сьомої 

сесії Летичівської селищної      

ради від 26.05.2020 р. № 41 

 
СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

із земель комунальної власності зі зміною цільового призначення до -  «для сінокосіння і 

випасання худоби (01.08) 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 Іванков Віталій 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0002 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

2 Гулько Максим 

Валерійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0003 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

3 Криськов Іван 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0004 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

4 Криськова Оксана 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0005 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

5 Носков Богдан 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0007 

(як раніше сформованої ділянки 

1,0000 01.03 



площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

6 Кошелюк Віра 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0008 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

7 Предко Юлія 

Романівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0006 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

8 Савіцька Ольга 

Валеріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0009 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

9 Слободяник Євгеній 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0010 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

10 Хайдарова Людмила 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:020:0011 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

11 Ткачук Марина 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:021:0018 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 



12 Савіцький Сергій 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:021:0019 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

13 Савіцький Дмитро 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:021:0020 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

14 Ковальчук Валерій 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:021:0021 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

15 Домбровський 

Сергій Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:021:0022 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 53,0553 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:021:0001) 

1,0000 01.03 

16 Каменяр Тетяна 

Вадимівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0020 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

17 Рикун Василь 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0021 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

18 Вільчинська Олена 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0022 

(як раніше сформованої ділянки 

1,0000 01.03 



площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

19 Рейніс Павло 

Олегович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0024 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

20 Вільчинська 

Людмила Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0023 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

21 Ставнічук Руслана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:028:0041 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

22 Войчак Олена 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:028:0042 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

23 Ваврик Любов 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:028:0043 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

24 Городиська Франя 

Антоновна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:028:0044 

(як раніше сформованої ділянки 

площа – 65,5060 га, 

кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001) 

1,0000 01.03 

 


