
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії  

 

13.07.2021 р.                                    Летичів                                               № 44 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення 

для індивідуального садівництва та передача 

їх у власність громадянам 

 

         Розглянувши заяви громадян та розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, керуючись ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121, 122, 

125, 126, 186 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована за межами населеного 

пункту смт Летичів та передати земельну ділянку у власність громадянам 

(додаток 1). 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в межах населених 

пунктів Летичівської селищної ради та передати земельну ділянку у власність 

громадянам (додаток 2). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності зі зміною цільового призначення із земель житлової та 

громадської забудови в землі сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва (01.05), яка розташована в межах населених 

пунктів Летичівської селищної ради та передати земельну ділянку у власність 

громадянам (додаток 3). 



4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності зі зміною виду цільового призначення до зміни «землі 

резервного фонду» (17.00) після зміни «для індивідуального садівництва» 

(01.05), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення та 

передати земельні ділянки у власність громадянам за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області (додаток 4). 

 

5. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки у 

встановленому законом порядку. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

7. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 

селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 

прийнятого рішення. 

8. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

Селищний голова                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  13 сесії 

Летичівської селищної      

ради від 13.07.2021 р. №44 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для індивідуального 

садівництва (01.05), яка розташована за межами населеного пункту смт Летичів та 

передати земельну ділянку у власність громадянам 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦП

З 

Підстава 

1 Куніцький 

Михайло 

Петрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:07:004:0250 

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 3,0335 га, 

кадастровий номер  

6823055100:07:004:0246) 

0,1200 01.05 Рішення 

дев’яносто першої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

30.07.2020 р. № 39 

2 Слободянюку 

Валерію 

Миколайовичу  

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

за межами смт Летичів 

6823055100:09:004:0029 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,0651 га, кадастровий 

номер 

6823055100:09:004:0029) 

0,0651 01.05 Рішення сімдесят 

першої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

21.06.2019 р. №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  13 сесії 

Летичівської селищної      

ради від 13.07.2021 р. №44 

 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для індивідуального 

садівництва (01.05), яка розташована в межах населених пунктів Летичівської селищної 

ради та передати земельну ділянку у власність громадянам 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦП

З 

Підстава 

1 Войтко 

Валентина 

Болеславівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

смт Летичів,  провулок 

Заводський 

6823055100:00:063:0089 

0,0300 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. № 44 

2 Собченко Віктор 

Юрійович  

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Гречинці 

6823082000:01:001:0478 

0,1200 01.05 Рішення третьої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

24.12.2020 р. № 59 

3 Собченко 

Оксана 

Дмитрівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Гречинці 

6823082000:01:001:0482 

0,1200 01.05 Рішення третьої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

24.12.2020 р. № 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення  13 сесії 

Летичівської селищної      

ради від 13.07.2021 р. №44 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської 

забудови в землі сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва 

(01.05), яка розташована в межах населених пунктів Летичівської селищної ради та 

передати земельну ділянку у власність громадянам 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦП

З 

Підстава 

1 Ярош Олександр 

Олегович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

с. Подільське 

6823084600:02:002:0173 

0,0850 01.05 Рішення 

дев’яносто третьої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

24.09.2020 р. № 32 

2 Подзігун Зоя 

Григорівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

смт Летичів 

6823055100:00:002:0049 

0,1200 01.05 Рішення сьомої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

23.02.2021 р. № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення  13 сесії 

Летичівської селищної      

ради від 13.07.2021 р. №44 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності зі зміною виду цільового призначення до зміни «землі резервного 

фонду» (17.00) після зміни «для індивідуального садівництва» (01.05), категорія земель – 

землі сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області та передати земельну ділянку у 

власність громадянам  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    

по-батькові 

Місце розташування та 

кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код 

КВЦП

З 

Підстава 

1 Тимчик Галина 

Іванівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0051 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0051) 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

2 Соловей Дмитро 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0064 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0064) 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

3 Андрощук 

Дмитро 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0070 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0070) 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

  



4 Сінерук Віктор 

Степанович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0068 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0068) 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

5 Зюзюк Альона 

Анатоліївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0083 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0083) 

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

6 Шевченко 

Анатолій 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0082 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0082) 

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

7 Миськов Сергій 

Володимирович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0088 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0088) 

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

8 Дрейко 

Катерина 

Вікторівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0061 

(як раніше сформованої 

земельної ділянки площа –

0,1200 га, кадастровий 

номер  

(6823055100:08:001:0061) 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 



9 Григор’єв Павло 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:06:006:0061  

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,3207га, 

кадастровий номер  

6823055100:06:006:0058) 

0,1200 01.05 Рішення 

вісімдесятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

29.11.2019 р. №19 

10 Григор’єв  Юрій 

Сергійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:06:006:0062  

(як частину раніше 

сформованої земельної 

ділянки площа – 0,3207га, 

кадастровий номер  

6823055100:06:006:0058) 

0,1200 01.05 Рішення 

вісімдесятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

29.11.2019 р. №19 

 

 

 


