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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії  

26.05.2020 р.                                     Летичів                                               №  

 

Про погодження проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) 

на території Летичівської селищної ради (с. 

Вербка) Летичівського району Хмельницької 

області  та виділення земельної частки (паю) в 

натурі 

 

Розглянувши розроблений проект землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв) на території Летичівської селищної ради (с. 

Вербка) Летичівського району, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», ст.26, 49-1, 50 Законом України «Про землеустрій», п.34 ч.1,  ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 11 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власників 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. Погодити проект землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) на території Летичівської селищної ради (с. Вербка 

Летичівського району Хмельницької області)  з такими техніко-

економічними показниками: 

- кількість земельних часток (паїв) – 12; 

- вартість земельної частки (паю) – 82279,86 грн. 

2. Затвердити протокол розподілу земельних ділянок між власниками       

сертифікатів на право на земельну частку (пай), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, на території Летичівської селищної 

ради (с. Вербка) Летичівського району Хмельницької області  (додаток1). 



3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 

33,5000 га (кадастровий номер 6823087000:07:003:0089) – 01.01 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення,  на окремі ділянки згідно розробленого 

проекту землеустрою. 

4. Власникам земельних сертифікатів замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, а саме: 

4.1 Дубовик Наталія Іванівна  площею – 2,7394 га, номер ділянки - 7; 

4.2 Мальченко Марія Степанівна  площею – 2,8548 га, номер ділянки - 10; 

4.3 Мосійчук Любов Сергіївна площею – 2,7733 га, номер ділянки - 9; 

4.4 Мартинюк Володимир Миколайович площею – 2,7387 га, номер 

ділянки - 8; 

4.5 Моторний Андрій Миколайович площею – 2,9740 га, номер ділянки -

11. 

5.  Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) оформити у 

відповідності до вимог  законодавства та подати на затвердження сесії 

селищної ради. 

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

у Летичівському районі ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

7. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни    

в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

8. Виконання даного рішення покласти на начальника  земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

9. 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 вісімдесят шостої 

сесії Летичівської  селищної      

ради від  26.05.2020 р. №  

 

 

ПРОТОКОЛ 

розподілу земельних ділянок між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, на території 

Летичівської селищної ради (с. Вербка) Летичівського району Хмельницької області  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,    по-батькові Номер 

сертифіката 

№ зем. 

діл. 

Площа, га 

 

1 Дубовик Наталія Іванівна ХМ 0409779 7 2,7394 

2 Мальченко Марія Степанівна ХМ 0409331 10 2,8548 

3 Мосійчук Любов Сергіївна ХМ 0409598 9 2,7733 

4 Мартинюк Володимир 

Миколайович 

ХМ 0409778 8 2,7387 

5 Моторний Андрій Миколайович ХМ 0409588 11 2,9740 

6 Нерозподілена частка (пай)  12 3,3631 

7 Нерозподілена частка (пай)  6 2,7465 

8 Нерозподілена частка (пай)  5 2,7510 

9 Нерозподілена частка (пай)  4 2,6685 

10 Нерозподілена частка (пай)  3 2,6569 

11 Нерозподілена частка (пай)  2 2,6117 

12 Нерозподілена частка (пай)  1 2,6221 

 


