
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят _______________ сесії 

 

__.08.2019 р.                                     Летичів                                               № __ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв)  

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 81, 121, 122, 

126, Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний 

земельний кадастр», ст. 26, 49-1 Законом України «Про землеустрій», п.34 ч.1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 2, 3, 

5, 9 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, та Закону України від 

10.07.2018 р. №2498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Надати громадянам дозвіл громадянам (власникам сертифікатів) на 

розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) у розмірі середньої частки паю  із земель сільськогосподарського 

призначення колишньої АФ «Летичівська» з земельної ділянки площею 

34,0000 га (кадастровий номер 6823081600:03:007:0044) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), розташованої за 

межами с. Марківці Летичівського району Хмельницької області: 

1.1 Іщуку Михайлу Івановичу (смт Летичів, вул. Тімерязєва, 5, кв. 4) як 

власнику ½ сертифікату на земельну частку (пай) серія ХМ №0247705; 

1.2 Іщук Любові Михайлівні (смт Летичів, вул. Тімерязєва, 5, кв. 4) як 

власнику ½ сертифікату на земельну частку (пай) серія ХМ №0247705; 

1.3 Стасюк Антоніні Павлівні ( м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 48 

кв. 29) як власнику сертифікату на земельну частку (пай) серія РН №915911; 

1.4 Пастеру Олександру Миколайовичу (смт Летичів, вул. Л. Українки, 28) як 

власнику сертифікату на земельну частку (пай) серія ХМ №0409194; 

1.5 Шмілко Валентині Авксентіївні (смт Летичів, вул. Горбатюка, 8) як 

власнику сертифікату на земельну частку (пай) серія ХМ №0247848; 



 

2. Виготовлений проект землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) оформити у відповідності до вимог чинного законодавства та 

подати на затвердження сесії селищної ради.  

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

4. 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                                    І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


