
ПРОЄКТ 

АВТОР: начальник земельного відділу Березовська Л.В. 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

____  сесії  

 

__.12.2020 р.                                Летичів                                            № __ 

 

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. 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»,  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 Хмельницького району Хмельницької області (додаток 1). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для індивідуального садівництва, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення та передати земельні 

ділянки у власність громадянам за межами населених пунктів 

Хмельницького 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) та передати земельні ділянки у власність громадянам 

за межами населених пунктів Хмельницького 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 Хмельницького району 

Хмельницької області (додаток 4). 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду 

цільового призначення до зміни «землі для іншого сільськогосподарського 

призначення» (01.13) після зміни «для ведення особистого селянського 

господарства» (01.03) та передати земельні ділянки у власність громадянам 

за межами населених пунктів Хмельницького району Хмельницької області 

(додаток 5). 

 

6. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823055100:06:012:0030 площею 26,8910 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0031 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0032 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0033 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0034 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0035 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0037 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0040 площею 0,4592 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0041 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0042 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0043 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0045 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823055100:06:012:0047 площею 1,5000 га; 

залишки: 

- кадастровий номер 6823055100:06:012:0036 площею 2,0000 га; 

- кадастровий номер 6823055100:06:012:0044 площею 0,6080 га; 

- кадастровий номер 6823055100:06:012:0046 площею 2,3238 га; 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою реєстрацією права 

комунальної власності.  

7. З сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6823087000:07:011:0051 площею 38,8239 га, в результаті відведення 

земельної ділянки громадянам: 

кадастровий номер 6823087000:07:011:00108 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0097 площею 2,0000 га; 



кадастровий номер 6823087000:07:011:0050 площею 2,0000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0094 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0113 площею 1,0000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0116 площею 0,8000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0115 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0114 площею 0,8000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0105 площею 0,4000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0074 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0083 площею 0,5400 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0075 площею 0,3500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0067 площею 0,3000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0071 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0069 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0099 площею 0,3000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0066 площею 0,3000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0068 площею 0,3000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0100 площею 0,2700 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0081 площею 0,2000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0077 площею 0,5000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0093 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0086 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0088 площею 0,6000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0087 площею 0,4000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0076 площею 0,7000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0082 площею 1,0000 га;  

кадастровий номер 6823087000:07:011:0079 площею 0,7000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0089 площею 0,8000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0080 площею 0,8000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0078 площею 1,3000 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0117 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0102 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0111 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0070 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0103 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0107 площею 0,2500 га; 



кадастровий номер 6823087000:07:011:0106 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0104 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0112 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0091 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0084 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0072 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0101 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0096 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0073 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0090 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0092 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0095 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0085 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0098 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0122 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0121 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0120 площею 0,2500 га; 

кадастровий номер 6823087000:07:011:0119 площею 0,2500 га; 

залишки: 

- кадастровий номер 6823087000:07:011:0109  площею 0,5000 га; 

- кадастровий номер 6823087000:07:011:0123 площею 13,4633 га; 

залишити в землях запасу/резерву з подальшою реєстрацією права 

комунальної власності.  

8. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

відділу у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

10. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

11. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії _______). 

 

 

Селищний голова                                                      Ігор ТИСЯЧНИЙ 



Додаток 1 

до рішення  _ сесії Летичівської 

селищної 

ради від __.12.2020 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 Войчак Олександр 

Вікторович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Варенка 

6823082900:06:009:0028 

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,4862 га, кадастровий 

номер 

6823082900:06:009:0028) 

0,4862 01.03 

2 Бондарук Юлія 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Прилужне 

6823080400:08:006:0004 

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

1,0106 га, кадастровий 

номер 

6823080400:08:006:0004) 

1,0106 01.03 

3 Карбівська Любов 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан - 

Вербецький 

6823083700:03:011:0020 

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,8416 га, кадастровий 

номер 

6823083700:03:011:0020) 

0,8416 01.03 

4 Ільніцький Михайло 

Олександрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Бохни 

6823082400:04:019:0004 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,6200 га, 

кадастровий номер 

6823082400:04:019:0003) 

1,3100 01.03 

5 Бондарчук 

Олександр 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:005:0016 

(як частину раніше 

0,6000 01.03 



сформованої земельної 

ділянки площа – 1,4610 га, 

кадастровий номер 

6823084200:09:005:0014) 

6 Владиженська 

Броніслава 

Федорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами  

с. Новокостянтинів 

6823084200:11:014:0019 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,4887 га, 

кадастровий номер 

6823084200:11:014:0015) 

0,2435 01.03 

7 Лабунський Роман 

Янович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Білецьке 

6823083700:04:001:0014 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8,0000 га, 

кадастровий номер 

6823083700:04:001:0003) 

2,0000 01.03 

8 Сапіташ Римма 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Копитинці 

6823084200:08:008:0004 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 4,0090 га, 

кадастровий номер 

6823084200:08:008:0002) 

1,0000 01.03 

9 Шірпал Володимир 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами населених 

пунктів Летичівської 

селищної ради 

6823055100:06:006:0049 

2,0000 01.03 

10 Розов Олександр 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:05:005:0006 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,0570 га, 

кадастровий номер 

6823055100:05:005:0004) 

2,0000 01.03 

11 Цюрукало Олена 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:09:003:0024 

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,5087 га, кадастровий 

номер 

6823084200:09:003:0024) 

0,5087 01.03 



12 Матіяш Олена 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Попівці 

6823084200:05:003:0015 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 7,9487 га, 

кадастровий номер 

6823084200:05:003:0002) 

 

0,5500 01.03 

13 Супрун Тетяна 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Майдан - 

Сахнівський 

6823085000:05:010:0004 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 8,2653 га, 

кадастровий номер 

6823085000:05:010:0001) 

1,0331 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  __ сесії 

Летичівської селищної 

ради від .12.2020 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із земель комунальної власності та передаються земельні ділянки у власність 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 

КВЦ

ПЗ 

Підстава 

1 Козачинська 

Юлія 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:016:0032 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,3291 га, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:016:0025) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

шостої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

26.09.2019 р.                                     

№ 20 

 

2 Філіпішена 

Маріна 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами с. Подільське 

6823084600:05:016:0031 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 2,3291 га, 

кадастровий номер  

(6823084600:05:016:0025) 

0,1200 01.05 Рішення сімдесят 

восьмої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

25.10.2019 р.                                     

№ 40 

 

3 Розов 

Олександр 

Миколайович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:001:0120 

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:07:001:0120) 

0,1200 01.05 Рішення 

вісімдесят другої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

20.12.2019 р. № 40 

4 Саврацький 

Юрій 

Васильович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:003:0037 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,2400 га, 

кадастровий номер  

(6823055100:07:003:0032) 

0,1200 01.05 Рішення 

дев’яносто третьої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 



5 Яцишин Артур 

Дмитрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:003:0036 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,2400 га, 

кадастровий номер  

(6823055100:07:003:0032) 

0,1200 01.05 Рішення 

дев’яносто третьої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення __ 

сесії Летичівської селищної      

ради від .12.2020 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 Паштецька Діана 

Олексіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Майдан - 

Голенищівський 

6823080400:11:005:0017       

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

1,2462 га, кадастровий 

номер 

6823080400:11:005:0017) 

1,2462 01.03 

2 Нагурний 

Владислав 

Ісидорович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Малаківщина 

6823085400:05:007:0006      

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,2975 га, 

кадастровий номер 

6823085400:05:007:0005) 

1,1600 01.03 

3 Мельник Галина 

Євтухівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Новокостянтинів 

6823084200:11:014:0022     

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,4887 га, 

кадастровий номер 

6823084200:11:014:0015) 

0,2446 01.03 

4 Дідик Ольга 

Ігорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Козачки 

6823082900:05:011:0034       

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,9831 га, кадастровий 

номер 

0,9831 01.03 



6823082900:05:011:0034) 

5 Радзіонова Оксана 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Варенка 

6823082900:06:020:0011     

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

1,0000 га, кадастровий 

номер 

6823082900:06:020:0011) 

1,0000 01.03 

6 Якуніна Ольга 

Дмитрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Подільське 

6823084600:05:013:0021     

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

1,2632 га, кадастровий 

номер 

6823084600:05:013:0021) 

1,2632 01.03 

7 Грищук Олександр 

Олексійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,за 

межами с. Москалівка 

6823087000:09:002:0011     

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

2,0000 га, кадастровий 

номер 

6823087000:09:002:0011) 

2,0000 01.03 

8 Тимчик Діана 

Сергіївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район,за 

межами с. Москалівка 

6823087000:09:002:0010     

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

2,0000 га, кадастровий 

номер 

6823087000:09:002:0010) 

2,0000 01.03 



9 Мойсей Олександр 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,за 

межами с. Москалівка 

6823087000:09:002:0012     

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

2,0000 га, кадастровий 

номер 

6823087000:09:002:0012) 

2,0000 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення ___ сесії 

Летичівської селищної ради 

від 12.2020 р. №  

 

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 земельної 

ділянки площа – 5,2888 

га, кадастровий номер 

6823085000:04:034:0002) 

1,6500 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення __ 

сесії Летичівської селищної      

ради від .12.2020 р. №  

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною виду цільового 

призначення до зміни «землі для іншого сільськогосподарського призначення» (01.13) 

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 Савранська 

Анжеліка 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, за 

межами с. Бохни 

6823082400:04:010:0031       

(як раніше сформована 

земельна ділянка площа – 

0,1582 га, кадастровий 

номер 

6823082400:04:010:0031) 

0,1582 01.03 

 


