
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) 

 

30.08.2019 р.                                     Летичів                                               № 53 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв)  

 

Розглянувши заяви громадян  та розроблений проект землеустрою 

щодо організації території земельних часток (паїв) на землях 

сільськогосподарського призначення бувшої колективної власності, взявши 

до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 81, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», ст. 26, 50 Законом України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 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. Затвердити проект землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) на землях сільськогосподарського призначення колишньої 

колективної власності КСП імені Шевченка та передати земельну ділянку у 

власність громадянам (додаток 1). 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за межами населених пунктів на 

території Ялинівської сільської ради, Летичівський район, Хмельницької 

області. 

3. Громадянам зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 



4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. 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                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сімдесят четвертої 

сесії Летичівської селищної 

ради 

від 23.08.2019 р. № 53 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) на землях сільськогосподарського призначення колишньої 

колективної власності та передаються у власність для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, 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 Недохнюк Ганна 

Трохимівна 

 

Хмельницька область, 

Летичівський район,  

Ялинівська сільська 

рада, 

6823087000:07:006:0173 

1,9031 01.01 Розпорядження 

Летичівської 

районної 

державної 

адміністрації від 

12.06.2018 р. 

№218/2018-р 

 


