
                              

                                    

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії  

 

26.06.2020 р.                                Летичів                                            № 37 

 

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 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 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 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 4). 

5. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

6. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084600:05:012:0006 площею 1,0161 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084600:05:012:0008 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823084600:05:012:0009 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823084600:05:012:0010 площею 0,1200 га; 

залишок площею 0,6561 га кадастровий номер 6823084600:05:012:0011 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

7. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084600:05:016:0024 площею 0,6994 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084600:05:016:0027 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823084600:05:016:0028 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823084600:05:016:0029 площею 0,1200 га; 

кадастровий номер 6823084600:05:016:0030 площею 0,1200 га; 

залишок площею 0,2194 га кадастровий номер 6823084600:05:016:0026 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

8. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823080400:08:012:0006 площею 3,7682 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823080400:08:012:0007 площею 1,2561 га; 

кадастровий номер 6823080400:08:012:0009 площею 1,2561 га; 

залишок площею 1,2560 га кадастровий номер 6823080400:08:012:0008 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

9. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823087000:08:004:0003 площею 3,7748 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823087000:08:004:0007 площею 1,2600 га; 

залишки залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  

права комунальної власності, а саме: 



кадастровий номер 6823087000:08:004:0006 площею 1,2600 га; 

кадастровий номер 6823087000:08:004:0008 площею 1,2548 га. 

10. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823087000:10:011:0002 площею 4,1821 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823087000:10:011:0006 площею 1,3955 га; 

кадастровий номер 6823087000:10:011:0007 площею 1,3933 га; 

залишок площею 1,3933 га кадастровий номер 6823087000:10:011:0008 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

11. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823082900:04:004:0001 площею 6,9969 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823082900:04:004:0023 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823082900:04:004:0024 площею 1,5000 га; 

кадастровий номер 6823082900:04:004:0025 площею 1,5000 га; 

залишок площею 2,4969 га кадастровий номер 6823082900:04:004:0026 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

12. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823083300:05:005:0003 площею 2,0000 га, в результаті відведення земельної 

ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823083300:05:005:0028 площею 1,0000 га; 

залишок площею 1,0000 га кадастровий номер 6823083300:05:006:0076 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

13. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084600:06:021:0002 площею 15,0000 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0005 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0006 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0007 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0008 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0009 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0010 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0011 площею 2,0000 га; 

залишок площею 2,0000 га кадастровий номер 6823084600:06:021:0004 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 



14. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823085400:05:041:0001 площею 11,6652 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0003 площею 1,2775 га; 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0004 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0005 площею 1,2775 га; 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0006 площею 1,2775 га; 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0007 площею 1,2775 га; 

кадастровий номер 6823085400:05:041:0008 площею 1,2775 га; 

залишок площею 3,2777 га кадастровий номер 6823085400:05:041:0002 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

16. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823084600:06:021:0002 площею 15,0000 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0005 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0006 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0007 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0008 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0009 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0010 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823084600:06:021:0011 площею 2,0000 га; 

залишок площею 2,0000 га кадастровий номер 6823084600:06:021:0004 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою  реєстрацією  права 

комунальної власності. 

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

відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

 

17. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

18. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

19. 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 дев’ятої  

сесії 

Летичівської селищної 

ради від 26.06.2020 р. № 37 

 

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 Рога Віра Степанівна Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0212 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

2 Рейвах Тетяна 

Степанівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0215 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3800 01.03 

3 Шубіна Оксана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0207 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

4 Ковальчук Вікторія 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0211 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,6000 01.03 

5 Красовська Галина 

Дмитрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0208 

(як частину раніше 

0,6600 01.03 



сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

6 Кучерява Тетяна 

Никифорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0218 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,7000 01.03 

7 Журавель Віктор 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0205 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

8 Ковальова Альона 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0217 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,5000 01.03 

9 Галіцька Світлана 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0214 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

10 Галіцький Олександр 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0210 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,3000 01.03 

11 Федчишин Андрій 

Ігорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0209 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

0,3000 01.03 



6823084200:06:006:0194) 

12 Яроцький Олексій 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0206 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,7300 01.03 

13 Ільчук Галина 

Юхимівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:006:0216 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 6,4021 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:006:0194) 

0,6000 01.03 

14 Шиндирук 

Володимир 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0042 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

15 Редколіс Лариса 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0033 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

16 Синяк Віра Антонівна Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0028 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

17 Шиндирук Альона 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Суслівці 

6823084200:06:013:0026 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,5733 га, 

кадастровий номер 

6823084200:06:013:0016) 

0,5000 01.03 

18 Меженна Олена 

Олексіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

0,5000 01.03 



за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0004 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

19 Осипишен Володимир 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0016 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,2100 01.03 

20 Завіруха Дмитро 

Павлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0005 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,6500 01.03 

21 Стасюк Микола 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0006 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,3000 01.03 

22 Кушнір Сергій 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0007 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,7000 01.03 

23 Малюта Олександр 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0009 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,7055 01.03 

24 Казмірчук Павло 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0003 

(як частину раніше 

0,6030 01.03 



сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

25 Стасюк Руслан 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0013 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,6800 01.03 

26 Бондарчук Людмила 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0008 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,7300 01.03 

27 Шугайлова Надія 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0010 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,5600 01.03 

28 Миронова Людмила 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0012 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,6800 01.03 

29 Атаманова Марія 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0014 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

0,5500 01.03 

30 Довбенко Валентина 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0011 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

0,5300 01.03 



6823084200:05:003:0002) 

31 Цюрукало Михайло 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:003:0023 

(раніше сформованої 

земельної ділянки площа 

– 1,0100 га, кадастровий 

номер 

6823084200:09:003:0023) 

1,0100 01.03 

32 Стецькова Софія 

Олексіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Ревуха 

6823084600:07:004:0018 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 2,9112 га, 

кадастровий номер 

6823084600:07:004:0016) 

1,1112 01.03 

33 Ленчицький Руслан 

Русланович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Ревуха 

6823084600:07:004:0019 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 2,9112 га, 

кадастровий номер 

6823084600:07:004:0016) 

1,8000 01.03 

34 Босманова Світлана 

Цезарівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:034:0013 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,3845 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:034:0011) 

1,4000 01.03 

35 Босманова Ірина 

Юріївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Грушківці 

6823082400:03:034:0014 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 3,3845 га, 

кадастровий номер 

6823082400:03:034:0011) 

1,4000 01.03 

36 Пасєка Світлана 

Віталіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Буцні 

6823080400:09:011:0009 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,8217 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) 

1,0000 01.03 

37 Раднєвич Наталія 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

1,0000 01.03 



за межами с. Буцні 

6823080400:09:011:0011 

(як частину раніше 

сформованої ділянки 

площа – 19,8217 га, 

кадастровий номер 

6823080400:09:011:0001) 

38 Мосіна Анжела 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Козачки 

6823082900:05:026:0011 

(як раніше сформована 

ділянка площею – 1,0356 

га, кадастровий номер 

6823082900:05:026:0011) 

1,0356 01.03 

39 Бортник Валерій 

Петрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0013 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площею – 8,0000 га, 

кадастровий номер 

6823083700:04:001:0003) 

2,0000 01.03 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення вісімдесят дев’ятої сесії 

Летичівської селищної ради від 

26.06.2020 р. № 37 

 

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 Мацьков Леонід 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Сахни 

6823085000:04:030:0038 

(як частина раніше 

сформованої ділянки 

площа – 5,2888 га, 

кадастровий номер 

6823085400:04:034:0002) 

1,6500 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення вісімдесят дев’ятої 

сесії Летичівської селищної      

ради від 26.06.2020 р. № 37 

 

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 Лісінська Катерина 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0009 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,3000 01.03 

2 Мазур Надія 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0008 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,3000 01.03 

3 Мосіна Емілія 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0007 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

0,5000 01.03 

4 Нікітченко Віктор 

Михайлович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0006 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,0000 01.03 

5 Предко Роман 

Романович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0005 

1,0000 01.03 



(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

6 Радзіонова Аліна 

Євгеніївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0004 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,0000 01.03 

7 Радзіонова Любов 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0003 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,7000 01.03 

8 Станіславчук Дарія 

Леонідівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0002 

(як частина раніше 

сформованої ділянки площа – 

9,8220 га, кадастровий номер 

6823082900:06:020:0001) 

1,0000 01.03 

9 Янкова Тетяна 

Борисівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Снітівка 

6823085400:05:016:0017 

(раніше сформованої 

земельної ділянки площа – 

1,0982 га, кадастровий номер 

6823085400:05:016:0017) 

1,0982 01.03 

10 Ільніцький 

Олександр 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:008:0054 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,5221 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

1,0815 01.03 

11 Ноянчук 

Олександр 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:008:0056 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,5221 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

0,9570 01.03 



12 Ткачук Євгеній 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:008:0057 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 6,5221 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) 

0,9570 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення вісімдесят дев’ятої 

сесії Летичівської селищної ради 

від 26.05.2020 р. № 37 

 

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 Макарчук Ольга 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Російська 

Буда 

6823085400:05:017:0015 

(як раніше сформована 

ділянка площа – 1,4291 

га, кадастровий номер 

6823085400:05:017:0015) 

1,4291 01.03 

 


