
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто третьої сесії 

 

 24.09.2020 р.                                    Летичів                                   № 29 
 

Про передачу земельної ділянки у 

приватну власність для ведення 

товарного  

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Розглянувши заяви громадян щодо передачі у приватну власність 

земельної ділянки, керуючись Конституцією України, ст. ст. 12,  81, 122 

Земельного кодексу України, ст. 1, 5 Закону України “Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 

(паїв)”, п. 21 «Перехідних Положень» Земельного кодексу України п. 34 ч.1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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. Передати у приватну власність гр. Стрельбіцькій Анатолії Францівні 

земельну ділянку площею 2,2225 га (кадастровий номер 

6823083700:04:013:0053) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради, як спадкоємцю права власності на 

земельну частку (пай), відповідно до рішення Летичівського районного суду 

від 09.07.2020 року, згідно сертифіката серії   ХМ № 0122813. 

2. Передати у приватну власність гр. Вальчук Олені Володимирівні 

земельну ділянку площею 2,5914 га (кадастровий номер 



6823082400:04:020:0052) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради, як спадкоємцю права власності на 

земельну частку (пай), відповідно до рішення Летичівського районного суду 

від 20.05.2020 року, згідно сертифіката серії   ХМ № 035475. 

3. Передати у приватну власність гр. Черевань Ніні Юріївні земельну 

ділянку площею 1,4107 га (кадастровий номер 6823086200:04:005:0005) 

(01.01) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради, як 

спадкоємцю права власності на земельну частку (пай), відповідно до рішення 

Летичівського районного суду від 28.05.2020 року, згідно сертифіката серії   

ХМ № 0247323. 

4. Передати у приватну власність гр. Маліновській Веліні Мар’янівні 

земельну ділянку площею 2,7916 га (кадастровий номер 

6823083700:04:013:0026) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради, як спадкоємцю права власності на 

земельну частку (пай), відповідно до рішення Летичівського районного суду 

від 21.04.2020 року, згідно сертифіката серії   ХМ № 0122719. 

5. Передати у приватну власність гр. Чернилівській Світлані Миколаївні 

земельну ділянку площею 1,4185 га (кадастровий номер 

6823082900:06:002:0030) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради, як спадкоємцю права власності на 

земельну частку (пай), відповідно до рішення Летичівського районного суду 

від 08.05.2020 року, згідно сертифіката серії   ХМ № 041007. 

6. Передати у приватну власність гр. Ніколайчук Євгенії Романівні 

земельну ділянку площею 1,4586 га (кадастровий номер 

6823080400:10:026:0086) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради, як спадкоємцю права власності на 

земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва про право на спадщину за 

законом від 08.09.2020 року, згідно сертифіката серії   ХМ № 0250297. 

7. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення.  



8. Виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста 

земельного відділу Летичівської селищної ради Самойлову О.Г. 

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.). 

 

      Секретар селищної ради                                                   Олена ПОПОВА 


