
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

31.08.2017 р.                                         Летичів                                             № 24 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  

ділянки гр. Зозулі В.А. 

 

Розглянувши заяву гр. Зозулі В.А. щодо надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки, взявши до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища,  керуючись Конституцією 

України, ст. ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням дев’ятнадцятої 

сесії Летичівської селищної ради від 18.11.2016 р. №26 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної 

власності», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Зозулі Валентині Антонівні (смт Летичів, вул. 

Дорошенка, 28) на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки площею – 0,1275 га (кадастровий номер 6823055100:00:034:0090) 

- 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для обслуговування приміщення ремонтної майстерні), 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення з метою передачі її у власність шляхом 

викупу, що перебуває в оренді за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 90/2. 

2. В засобах масової інформації оголосити конкурс по відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,1275 га за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район,     смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 90/2. 

3. Селищній раді з гр. Зозулею В.А. укласти договір про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати земельної ділянки, що становить 20% вартості 

земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою 

земельної ділянки.  

4. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 



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 Марчук Н.Б.).  

 

 

 

 

Селищний голова                                                  І. Тисячний   


