
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                     Летичів                                               № 25 

 

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, пунктом 17 розділу Х Перехідних 

положень ЗКУ, 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», взявши до 

уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Надати власникам земельних часток (паїв) згідно сертифікатів дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) у розмірі середньої частки паю  із земель 

сільськогосподарського призначення колишньої КСП імені Шевченка з 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823087000:07:006:_____) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), розташованої за 

межами с. Ялинівка Летичівського району Хмельницької області: 

1.1 Моторному Івану Івановичу -  власнику земельної частки (паю) 

згідно рішення Летичівського районного суду від 02.04.2019 року по справі 

678/1449/18; 

1.2 Коржик Ганні Терентіївні -  власниці земельної частки (паю) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.07 2019 року № 1-376; 

1.3 Дмухівському Миколі Йосиповичу -  власнику земельної частки 

(паю) згідно свідоцтва про право за законом від 05.09.2019 року № 1-558; 



1.4 Волинцю Василю Максимовичу -  власнику земельної частки (паю) 

згідно рішення Летичівського районного суду від 23.04.2019 року по справі  

678/1540/18; 

1.5 Похилі Ользі Павлівні -  власниці земельної частки (паю) згідно 

свідоцтва про право за заповітом від 15.07.2019 року № 1-426; 

1.6 Швець Оксані Іванівні -  власниці земельної частки (паю) згідно 

рішення Летичівського районного суду від 01.11.2018 року по справі  

678/1127/18; 

1.7 Гавриш Людмилі Григорівні -  власниці земельної частки (паю) 

згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 19.09.2019 року № 

904; 

1.8 Жовмір Наталії Володимирівні - власниці земельної частки (паю) 

згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 17.01.2019 року № 1-

20; 

1.9 Жовмір Наталії Володимирівні - власниці земельної частки (паю) 

згідно  рішення Летичівського районного суду від 27.03.2019 року по справі 

678/236/19; 

1.10 Мельник Леоніді Василівні - власниці земельної частки (паю) 

згідно  рішення Летичівського районного суду від 24.06.2019 року по справі 

678/641/19; 

1.11 Овдієнко Олені Іванівні - власниці земельної частки (паю) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.09.2019 року №2430; 

1.12 Майструк Ользі Сергіївні - власниці земельної частки (паю) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.12.2008 року №6534; 

1.13 Майструк Ользі Сергіївні - власниці земельної частки (паю) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.12.2008 року №6531; 

1.14 Балинській Марії Костянтинівні - власниці земельної частки (паю) 

згідно  рішення Летичівського районного суду від 20.03.2019 року по справі 

678/216/19. 

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                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 


