
ПРОЄКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 

26.03.2021 р.                                    Летичів                                         №  
 

Про передачу земельної ділянки у 

приватну та спільно часткову 

власність  

 

Розглянувши заяви громадян щодо передачі у приватну  та спільно 

часткову власність земельної ділянки, керуючись Конституцією України, ст. 

ст. 12, 22, 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 гр. Бригиді Світлані Вячеславівні у спільну часткову 

власність 1/3 частки земельної частки (паю) площею 2,9088 га (кадастровий 

номер 6823084600:06:017:0092) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину від 02.03.2021 року № 1-95, згідно сертифіката серії   ХМ № 

0248850 від 30.12.1996 р. 

2. Передати у приватну власність гр. Ремез Любові Олександрівні  

земельну ділянку площею 1,4582 га (кадастровий номер 

6823080400:09:039:0051) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 



сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину за законом від 21.09.2020 року № 367, згідно сертифіката серії   

ХМ № 0308030 від 08.04.1997 р.. 

3. Передати у приватну власність гр. Сірман Ніні Юхимівні  земельну 

ділянку площею 2,0209 га (кадастровий номер 6823080400:10:001:0127) 

(01.01) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області як спадкоємцю права власності на земельну частку 

(пай), відповідно до свідоцтва на спадщину за заповітом від 18.12.2020 року 

№ 605, згідно сертифіката серії   ХМ № 0250734 від 08.04.1997 р.. 

4. Передати у приватну власність гр. Сірман Ніні Юхимівні  земельну 

ділянку площею 2,0209 га (кадастровий номер 6823080400:10:001:0126) 

(01.01) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області як спадкоємцю права власності на земельну частку 

(пай), відповідно до свідоцтва на спадщину за заповітом від 18.12.2020 року 

№ 605, згідно сертифіката серії   ХМ № 0250735 від 08.04.1997 р.. 

5. Передати у приватну власність гр. Кошланю Володимиру Івановичу  

земельну ділянку площею 1,5447 га (кадастровий номер 

6823080400:09:039:0046) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), згідно сертифіката серії   ХМ № 

0250976 від 08.04.1997 р.. 

6. Передати у приватну власність гр. Дідик Світлані Миколаївні  

земельну ділянку площею 1,4734 га (кадастровий номер 

6823080400:09:039:0050) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину за законом від 21.09.2020 року № 364, згідно сертифіката серії   

ХМ № 0308141 від 08.04.1997 р.. 

7. Передати у приватну власність гр. Дідик Світлані Миколаївні  

земельну ділянку площею 1,5162 га (кадастровий номер 

6823080400:09:039:0049) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 



пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину за законом від 21.09.2020 року № 364, згідно сертифіката серії   

ХМ № 0308140 від 08.04.1997 р.. 

8. Передати у приватну власність гр. Лихій Людмилі Станіславівні  

земельну ділянку площею 2,3818 га (кадастровий номер 

6823085400:05:029:0050) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину за заповітом від 17.02.2020 року № 79, згідно сертифіката серії   

ХМ № 058278 від 17.03.1997 р.. 

9. Передати у приватну власність гр. Каськовій Надії Миколаївні  

земельну ділянку площею 2,6497 га (кадастровий номер 

6823085400:05:029:0017) (01.01) - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області як спадкоємцю 

права власності на земельну частку (пай), відповідно до свідоцтва на 

спадщину за законом від 23.10.2020 року № 469, згідно сертифіката серії   

ХМ № 058158 від 17.03.1997 р.. 

10. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин 

Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові 

документи згідно прийнятого рішення.  

11. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони   навколишнього природного  середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.). 

 

Селищний голова                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

Автор проєкту     _______________ Самойлова О.Г. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 


