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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто першої сесія 

 

30.07.2020 р.                                Летичів                                            №  

 

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. 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 «землі запасу» (16.00), «землі резервного 

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



господарства» (01.03) за межами населених пунктів Летичівського району 

Хмельницької області (додаток 3). 

4. 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 4). 

5. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823085000:04:004:0002  площею 16,7430 га, в результаті відведення 

земельних ділянок: 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0005 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0007 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0008 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0009 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0010 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0011 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0012 площею 1,8335 га; 

кадастровий номер 6823085000:04:004:0013 площею 1,8335 га. 

Залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 

- площею 1,8335 га, кадастровий номер 6823085000:04:004:0006; 

- площею 0,2411 га, кадастровий номер 6823085000:04:004:0004. 

6. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001 площею 9,8220 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0002 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0003 площею 1,7000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0004 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0005 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0006 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0007 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0008 площею 1,3000 га; 

кадастровий номер 6823082900:06:020:0009 площею 1,3000 га. 

Залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності  

- кадастровий номер 6823082900:06:020:0011 площею 1,0000 га. 

- кадастровий номер 6823082900:06:020:0010 площею 0,0220 га. 

 



7. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823082900:05:026:0001 площею 65,6060 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0019 площею 45,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0020 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0021 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0022 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0023 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0024 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0042 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0041 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0044 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082900:05:026:0043 площею 1,0000 га. 

Залишок площею 11,6060 га кадастровий номер 6823082900:05:026:0018 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

8. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823085000:05:002:0001 площею 7,5734 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823085000:05:002:0002 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823085000:05:002:0003 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823085000:05:002:0004 площею 1,5000 га. 

Залишок площею 3,0728 га кадастровий номер 6823085000:05:002:0007 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

9. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002 площею 17,5778 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0003 площею 1,0000га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0004площею 0,4000га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0005 площею 1,0000га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0006 площею 0,4000га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0007 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0008 площею 1,4678га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0009 площею 0,4000га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0010 площею 1,5000 га;; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0011 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0012 площею 0,3600 га; 



кадастровий номер 6823082400:04:011:0013 площею 0,4000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0014 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0015 площею 0,7000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0016 площею 1,8000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0017 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0018 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823082400:04:011:0022 площею 1,5000 га. 

Залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 

- кадастровий номер 6823082400:04:011:0019 площею 0,7000 га; 

-  кадастровий номер 6823082400:04:011:0021 площею 0,7000 га. 

10. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

12. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

13. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

14. 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 дев’яносто першої 

сесії Летичівської селищної 

ради від ___.07.2020 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 Брищук Галина 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0213 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,4021 

га, кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

2  Кухарук Ігор 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0037 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 19,5733 

га, кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

1,0000 01.03 

3.  Хмара Зоя 

Абзалбеківна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0030 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 19,5733 

га, кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

4 Кітнік Володимир 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Копитенці 

6823084200:08:003:0003 

1,5492 01.03 

5 Ліра Світлана 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Копитенці 

6823084200:08:007:0096 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,7081 

га, кадастровий номер 

6823084200:08:007:0096) 

0,7081 01.03 

6 Василишин Олексій Хмельницька область, 1,0000 01.03 



Степанович Летичівський район,  

за межами с. Гречинці 

6823082000:05:002:0386 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 11,2190 

га, кадастровий номер 

6823082000:05:002:0372) 

7 Василишин Богдан 

Степанович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Гречинці 

6823082000:05:002:0387 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 11,2190 

га, кадастровий номер 

6823082000:05:002:0372) 

1,0000 01.03 

8 Літвіненко Наталя 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:03:050:0007 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 1,3121 

га, кадастровий номер 

6823082400:03:050:0002 

0,1900 01.03 

9 Насобков Михайло 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:008:0055 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6.5221 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

1,2440 01.03 

10 Шклярук Олександр 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:011:0007 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17.5778 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,5000 01.03 

11 Стецько Михайло 

Федорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:011:0010 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17,5778 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,5000 01.03 

12 Гунявий Дмитро 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:011:0013 

0,4000 01.03 



(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17,5778 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

13 Заїка Руслан 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:011:0016 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17,5778 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,8000 01,03 

14 Бурдинська Ніна 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни  

6823082400:04:011:0022 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17,5778 

га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,5000 01.03 

15 Гайдамака Валентина 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:010:0002 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8,2653 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

1,0331 01.03 

16 Тимбаровська Любов 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:010:0003 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8,2653 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

1,0331 01.03 

17 Остапишен Михайло 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0003 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

18 Остапишен Назар 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

1,3989 01.03 



6823085000:05:012:0004 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

19 Остапишена Жанна 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0005 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

20 Горчинська Наталія 

Артурівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0006 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

21 Пархоц Антоніна 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0007 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

22 Патик Іван Романович Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0008 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

23 Патик Наталя 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0009 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

24 Іщук Валентина Хмельницька область, 1,3989 01.03 



Броніславівна Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0010 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

25 Лоюк Віктор 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0011 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1,3989 01.03 

26 Лоюк Галина 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Сахнівський 

6823085000:05:012:0012 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 15,3879 

га, кадастровий номер 

6823085000:05:012:0001) 

1.3989 01.03 

27 Моторна Оксана 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:011:0012 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 19,8217 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) 

1,0000 01.03 

28 Коваль Віктор 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:022:0009 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,3819 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:022:0008 

0,8450 01.03 

29 Коваль Олександр 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:022:0010 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,3819 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:022:0008 

0,8450 01.03 

30 Куніцька Світлана Хмельницька область, 0,7897 01.03 



Олександрівна Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:022:0011 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,3819 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:022:0008) 

31 Куніцький 

Володимир 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:022:0013 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,1142 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:022:0007) 

1,5600 01.03 

32 Куніцький 

Володимир Львович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Буцни 

6823080400:09:022:0014 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,1142 

га, кадастровий номер 

6823080400:09:022:0007) 

0,7771 01.03 

33 Серветник Людмила 

Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Голенищівський 

6823080400:11:005:0021 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 9,4769 

га, кадастровий номер 

6823080400:11:005:0014) 

1,2459 01.03 

34 Сачок Юрій 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан 

6823080400:07:019:0002 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,0607 

га, кадастровий номер 

6823080400:07:019:0001) 

1,5303 01.03 

35 Бучинський Борис 

Віталійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0012 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8.0000 

га, кадастровий номер 

6823083700:04:001:0003) 

2.0000 01.03 

36 Агларов Руслан 

Асилдерович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Білецьке 

2,0000 01.03 



6823083700:04:001:0015 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8.0000 

га, кадастровий номер 

6823083700:04:001:0003) 

37 Карбівський Олег 

Леонідович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Вербецький 

6823083700:03:023:0005 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 4,0323 

га, кадастровий номер 

6823083700:03:023:0003) 

1,3441 01.03 

38 Десик Світлана 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан-

Вербецький 

6823083700:03:023:0006 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 4,0323 

га, кадастровий номер 

6823083700:03:023:0003) 

1,3441 01.03 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення дев’яносто першої 

сесії Летичівської селищної 

ради від __.07.2020р. № __ 

 

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 

  

  

Цвіра Анастасія 

Андріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Москалівка 

6823087000:09:005:0014 

1,5000 01.03 

2 Лесько Наталя 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Москалівка 

6823087000:09:005:0012 

1,5000 01.03 

3 Гусак Надія 

Тимофіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Сахни 

6823085000:04:034:0005 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа 5,2888га, 

кадастровий номер 

6823085000:04:034:0002) 

 

1,0509 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення вісімдесят 

дев’яносто першої 

сесії Летичівської селищної      

ради від ___07.2020 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) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер земельної 

ділянки 

Площа, га Код КВЦПЗ 

1  Собченко Тетяна 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Греченці 

6823082000:05:007:0006 (як 
частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

7.1117  га, кадастровий номер 

6823082000:05:007:0003) 

1,0000 01.03 

2 Ковальчук 

Валентина 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:007:0004 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

7.1117  га, кадастровий номер 

6823082000:05:007:0003) 

1,0000 01.03 

3 Хобоша Тетяна 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Греченці 

6823082000:05:007:0005 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

7.1117  га, кадастровий номер 

6823082000:05:007:0003) 

1,0000 01.03 

4. Корецька Ганна 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0003 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

1,000 01.03 



6823082400:04:011:0002) 

5 Насобков Сергій 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0004 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,4000 01.03 

6. Шандига Марія 

Аполінаріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0005 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,0000 01.03 

7.  Непийвода Ярослав 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0006 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,4000 01.03 

.8 Лівіцька Антоніна 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0008 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,4678 01.03 

9 Косінський 

Броніслав 

Пилипович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0009 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,4000 01.03 

10. Насобков Анатолій 

Петрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0011 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,0000 01.03 

11 Ружанський 

Анатолій 

Станіславович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0012 (як 

частина раніше сформованої 

0,3600 01.03 



земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

12 Яковишина 

Світлана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0014 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,2500 01.03 

13 

 

Харітонова Нелля 

Едуардівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0015 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,7000 01.03 

14 Солодов Олександр 

Валентинович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0017 (як 

частина раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

17,5778  га, кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

0,5000 01.03 

15 Каліновська Анеля 

Тимофіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:011:0018 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 17.5778 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) 

1,0000 01.03 

16 Іздебська Світлана 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:008:0052 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,5221 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

0,9570 01.03 

17 Ільніцький 

В’ячеслав 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:008:0053 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,5221 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

1,0530 01.03 



18 Бунзяк Андрій 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:06:012:0045 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,6080га, 

кадастровий номер 

6823055100:06:012:0039) 

2,0000 01.03 

 

 

Додаток 4 

до рішення вісімдесят 

дев’яносто першої 

сесії Летичівської 

селищної 

ради від 07.2020 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 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 Сухойван 

Світлана 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Розсоховата 

6823087000:06:005:0014 

 

0,4123 01.03 Рішення вісімдесят 

третьої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

23.01.2020 р. № 29                                                                                  

2 Псарьов Руслан 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:004:0230 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 6,1935 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:004:0208) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

другої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

23.07.2019 р. № 734 

3 Підвербний 

Леонід 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лозни  

6823085000:02:002:0006 

 

0,1500 01.03 Рішення вісімдесят 

другої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

 20.12.2019 р. № 40 

4 Підвербний 

Леонід 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лозни 

6823085000:02:002:0007 

0,1167 01.05 Рішення вісімдесят 

другої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 



селищної ради від 

 20.12.2019 р. № 40 

5 Літвінова 

Наталія 

Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Подільське, вул. 

Центральна, 3 

6823084600:02:002:0131 

0,3724 01.03 Рішення сорок 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

15.04.2015 р. № 5 

 

6 Іванова Лідія 

Йосипівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823082400:01:001:0189 

0,1500 01.03 Рішення вісімдесят 

другої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

20.12.2019р. № 40 

7 Серкета 

Світлана 

Дмитрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Бохни, вул. Гагаріна 

6823082400:02:003:0077  

0,4500 01.03 Рішення вісімдесят 

п’ятої сесії (сьомого 

скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

25.12.2020 р. № 32 

8 Бунзяк Андрій 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0026 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,2101 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0022) 

0,1045 01.05 Рішення шістдесят 

восьмої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

22.05.2019 р. № 30, 

Рішення сімдесят 

четвертої сесії друге 

пленарне засідання 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

30.08.2019р. № 76 

 

9 Редько Віталій 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

на території Летичівської 

селищної ради  

6823055100:07:002:0032 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,2101 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0022) 

0,1200 01.05 Рішення шістдесят 

восьмої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

22.05.2019 р. № 30, 

Рішення сімдесят  

четвертої сесії 

(сьомого скликання) 

друге пленарне 

засідання від 

30.08.2019 р. від 

№76 

 

10 Яцишена Олена 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Юрченки 

6823086200:04:014:0016 

(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,2101 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0022) 

0,5000 01.03 Рішення сімдесят 

восьмої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 

селищної ради від 

25.10.2019р. № 40 

11 Кирилюк Ганна 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Грушківці 

6823084200:01:001:0195 

0,4000 01.03 Рішення вісімдесят 

другої сесії 

(сьомого скликання) 

Летичівської 



(як частину раніше 

сформованої ділянки, 

площа – 4,2101 га, 

кадастровий номер 

6823055100:07:002:0022) 

селищної ради від 

20.12.2019р. № 40 

 


