
  
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

 Дев’яносто п’ятої сесії 

   

22.10.2020 р.                                      Летичів                                         № 22 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам, та 

затвердження технічної 

документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної 

власності 

 

Розглянувши заяви громадян, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 118, 120, 121, 122, 186, абзацом 2 п. 

1,  п. 17, п. 21 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про Державний земельний кадастр», ст. 55, 56 Закону 

України «Про землеустрій»,  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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у 

приватну власність земельні ділянки громадянам (додаток 1).  

2. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 18,1637 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0041) - (17.00) – землі резервного фонду, категорія земель 

за межами смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, на 76 

земельних ділянок: 

- Ділянка №1 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0048); 

- Ділянка №2 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0049); 

- Ділянка №3 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0050); 

- Ділянка №4 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0051); 



- Ділянка №5 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0052); 

- Ділянка №6 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0053); 

- Ділянка №7 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0054); 

- Ділянка №8 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0055); 

- Ділянка №9 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0056); 

- Ділянка №10 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0057); 

- Ділянка №11 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0058); 

- Ділянка №12 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0060); 

- Ділянка №13 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0061); 

- Ділянка №14 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0062); 

- Ділянка №15 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0063); 

- Ділянка №16 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0064); 

- Ділянка №17 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0065); 

- Ділянка №18 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0066); 

- Ділянка №19 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0067); 

- Ділянка №20 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0068); 

- Ділянка №21 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0069); 

- Ділянка №22 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0070); 

- Ділянка №23 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0071); 

- Ділянка №24 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0072); 

- Ділянка №25 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0073); 

- Ділянка №26 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0074); 

- Ділянка №27 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0075); 

- Ділянка №28 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0076); 

- Ділянка №29 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0077); 



- Ділянка №30 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0078); 

- Ділянка №31 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0079); 

- Ділянка №32 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0080); 

- Ділянка №33 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0081); 

- Ділянка №34 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0082); 

- Ділянка №35 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0083); 

- Ділянка №36 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0084); 

- Ділянка №37 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0085); 

- Ділянка №38 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0086); 

- Ділянка №39 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0087); 

- Ділянка №40 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0088); 

- Ділянка №41 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0089); 

- Ділянка №42 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0090); 

- Ділянка №43 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0091); 

- Ділянка №44 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0092); 

- Ділянка №45 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0093); 

- Ділянка №46 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0094); 

- Ділянка №47 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0095); 

- Ділянка №48 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0096); 

- Ділянка №49 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0097); 

- Ділянка №50 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0098); 

- Ділянка №51 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0099); 

- Ділянка №52 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0100); 

- Ділянка №53 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0101); 

- Ділянка №54 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0102); 



- Ділянка №55 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0103); 

- Ділянка №56 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0103); 

- Ділянка №57 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0104); 

- Ділянка №58 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0105); 

- Ділянка №59 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0106); 

- Ділянка №60 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0107); 

- Ділянка №61 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0108); 

- Ділянка №62 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0109); 

- Ділянка №63 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0110); 

- Ділянка №64 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0111); 

- Ділянка №65 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0112); 

- Ділянка №66 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0113); 

- Ділянка №66 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0114); 

- Ділянка №67 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0115); 

- Ділянка №68 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0116); 

- Ділянка №69 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0117); 

- Ділянка №70 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0118); 

- Ділянка №72 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0119); 

- Ділянка №73 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0120); 

- Ділянка №74 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0121); 

- Ділянка №75 – площею 0,1200 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0122); 

- Ділянка №76 – площею 9,1637 га (кадастровий номер 

6823055100:08:001:0123). 

3. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 



5. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

7. 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.).  

Секретар селищної ради                                   Олена ПОПОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  дев’яносто 

п’ятої сесії Летичівської 

селищної ради 

від 22.10.2020 р. № 22 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються земельні 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови та 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 

Підстава 

1 Гордієць Любов 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Сахни,  

вул. Центральна, 25 

6823085000:01:001:0039 

0,2500 02.01 Свідоцтво про 

право власності 

на житловий 

будинок від 

30.06.1998 р.  

2 Бровченко Олена 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Кудинка,  

вул. Жовтнева 

6823083300:01:001:0110 

0,0700 02.01 Рішення 

дев’яносто 

першої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 30.07.2020 р. 

№ 38 

3 Бровченко Олена 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Кудинка,  

вул. Жовтнева 

6823083300:01:001:0106 

0,1900 01.03 Рішення 

дев’яносто 

першої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 30.07.2020 р. 

№ 38 

4 Бровченко Олена 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Кудинка,  

вул. Жовтнева 

6823083300:01:001:0107 

0,2200 01.03 Рішення 

дев’яносто 

першої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 30.07.2020 р. 

№ 38 

5 Андрощук Віктор 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Свободи, 63 

6823055100:00:032:0023 

0,1460 02.01 Договір купівлі – 

продажу від 

13.01.2007 р.  

№ 123 

6 Бальжик Дмитро 

Петрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Ярослава Мудрого, 

49 

6823055100:00:040:0011 

0,1475 02.01 Свідоцтво про 

придбання 

нерухомого 

майна від 

03.12.2019 р.  

№ 1229 



7 Дубровська Марія 

Кирилівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Голенищеве,  

вул. Польова, 5 

6823080400:01:001:0007 

0,2500 02.01 Свідоцтво про 

право на 

спадщину за 

законом від 

25.02.2020 р.  

№ 1-119 

8 Мазур Раїса 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Новокостянтинів,  

вул. Млини, 11 

6823084200:04:001:0021 

0,2500 02.01 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 

9 Мазур Раїса 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Новокостянтинів 

6823084200:04:001:0022 

0,4000 01.03 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 

10 Гаврищук Юлія 

Панасівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Толстого, 20 

6823055100:00:033:0099 

0,0705 02.01 Свідоцтво про 

право на 

спадщину за 

законом від 

07.07.2017 р.  

№ 232 

11 Бойцерук Віталій 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Гречинці,  

вул. Молодіжна, 10 

6823082000:01:001:0451 

0,2500 02.01 Договір 

дарування від 

06.09.2001 р.  

№ 2768 

12 Совсун Олександр 

Якович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів,  

вул. Шухевича Романа, 

50 

6823055100:00:023:0074 

0,1280 02.01 Договір від 

01.07.1992 р. 

13 Драчук Галина 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Майдан - 

Голенищівський,  

вул. Присяжнюка 

Руслана, 27 

6823080400:04:002:0043 

0,2500 02.01 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 

14 Драчук Галина 

Петрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Майдан – 

Голенищівський 

6823080400:04:002:0042 

0,1935 01.03 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 

15 Чукань Світлана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Снітівка,  

вул. Трудова, 39 

6823085400:01:004:0080 

0,2500 02.01 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 



16 Чукань Світлана 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Снітівка 

6823085400:01:004:0079 

0,0900 01.03 Рішення 

вісімдесят сьомої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.05.2020 р. 

№ 43 

17 Кондратюк Віктор 

Андрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Розсохувата,  

вул. Центральна, 28 

6823087000:06:005:0015 

 

0,2500 02.01 Договір купівлі-

продажу від 

26.06.2020 р. 

№421 

18 Руцька Валентина 

Марківна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Козачки,  

вул. Садова, 43/1 

6823082900:01:002:0115 

 

0,2500 01.03 Рішення 

дев’яносто другої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.08.2020 р. 

№28  

19 Кучерява Леоніда 

Юзефівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Лісо-Березівка,  

пров. Лісовий, 32 

6823087000:03:001:0103 

 

0,2500 02.01 Свідоцтво про 

право на 

спадщину за 

законом від 

09.02.1996 р. 

20 Безпалько Павліна 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Рожни,  

вул. Квітнева, 1 

6823083300:02:002:0015 

 

0,1300 02.01 Свідоцтво про 

право на 

спадщину за 

законом від 

02.06.2020 р. 

№335 

21 Безпалько Павліна 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Рожни,  

6823083300:02:001:0020 

 

0,4900 01.03 Рішення 

дев’яносто другої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.08.2020 р. 

№28  

22 Безпалько Павліна 

Михайлівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Рожни,  

6823083300:02:001:0019 

 

0,1100 01.03 Рішення 

дев’яносто другої 

сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 26.08.2020 р. 

№28  

23 Ходаківська Галина 

Федорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Суслівці  

6823084200:01:008:0055 

 

0,0800 01.03 Рішення 

Сусловецької 

сільської ради від 

26.03.1996 р. 

№25 

24 Похила Наталія 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

смт Летичів, вул. 

Максимчука, 16 

6823055100:06:014:0019 

 

0,1500 02.01 Договір купівлі-

продажу 

житлового 

будинку 

05.08.2020 р. 

№308 



25 Мосур Михайло 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Вербка, вул. Вишнева, 

48 

6823087000:02:002:0163 

0,2500 02.01 Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

06.04.2009 р. 

26 Мосур Михайло 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

с. Вербка, вул. Вишнева, 

48 

6823087000:02:002:0164 

0,0500 01.03 Рішення 

дев’яносто 

третьої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

від 24.09.2020 р. 

№ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


