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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

П’ятнадцятої сесії  

 

08.10.2021 р.                                    Летичів                                                   №  

 

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, 35, 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 земельних ділянок 

комунальної власності зі зміною виду цільового призначення до зміни «землі 

запасу» (16.00), «землі резервного фонду» (17.00) після зміни «для 

індивідуального садівництва» (01.05), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області та передати 

земельні ділянки у власність громадянам (додаток 2). 

 

3. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки 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. Відділу земельних відносин Летичівської селищної ради внести 

відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

6. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

7. 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.). 
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Додаток 1 

до рішення ___ сесії 

Летичівської селищної      

ради від .10.2021 р. № 

 

 

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 Мудрик Наталія 

Володимирівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів  

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:07:002:0025 

 

 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради 

31.05.2021 р. №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  ____ сесії 

Летичівської селищної      

ради від __.10.2021 р. № 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності зі зміною виду цільового призначення до зміни «землі запасу» 

(16.00), «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 Мартинюк 

Марія 

Михайлівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0116  

 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

2 Кондратюк 

Людмила 

Олександрівна  

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0079  

 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

3 Макеєнко 

Світлана 

Василівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0065  

 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

4 Макеєнко Надія 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0066 

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

5 Кедись Михайло 

Васильович  

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0011 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

  



6 Савіцька Уляна 

Олександрівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0025 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0320 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

7 Скрипник 

Володимир 

Олексійович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0024 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0515 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

8 Шмигарьова 

Ганна Антонівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0023 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0340 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

9 Кухаренко Ірина 

Володимирівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0022 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0340 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

10 Пархомцева 

Галина 

Володимирівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0021 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0350 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

  



11 Дядюк Микола 

Тодосович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0020 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0440 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

12 Качанюк Марія 

Володимирівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0019 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0600 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

13 Дмітрієв Микола 

Леонідович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0018 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0735 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

14 Посітко Руслан 

Васильович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0017 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0865 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

15 Розвора Надія 

Миколаївна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0016 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 



16 Скіцько Ганна 

Володимирівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0015 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

17 Непийвода 

Віталій 

Васильович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0014 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

18 Косуля Раїса 

Петрівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0013 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

19 Сербін Сергій 

Васильович 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0012 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

20 Крохмальна 

Наталія Іванівна 

Хмельницька область, за 

межами смт Летичів 

Летичівської селищної 

ради 

6823055100:09:006:0026 

(як частина раніше 

сформованої земельної 

ділянки площею – 9,2895 

га,6823055100:09:006:0006 

0,0615 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 



21 Бондарчук 

Тетяна 

Олександрівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0067  

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

22 Бондарчук 

Сергій 

Андрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0073  

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

23 Марчук Лілія 

Миколаївна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0060 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

24 Крещенко 

Євгенія 

Володимирівна 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0058 

0,1200 01.05 Рішення десятої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

29.04.2021 р. №28 

25 Юзвак Олексій 

Петрович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0052 

0,1200 01.05 Рішення восьмої 

сесії Летичівської 

селищної ради від 

26.03.2021 р. №43 

26 Атаманов 

Михайло 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0087 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

27 Мохнатий 

Дмитро 

Анатолійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0112 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

28 Карачун Юрій 

Іванович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0090 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 

29 Карачун Вадим 

Юрійович 

Хмельницька область, 

Летичівський район, 

за межами смт Летичів 

6823055100:08:001:0091 

0,1200 01.05 Рішення 

одинадцятої сесії 

Летичівської 

селищної ради від 

31.05.2021 р. №23 



 


