
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорокової (позачергової) сесії 

 

10.11.2017 р.                                      Летичів                                                  № 2 

 

Про внесення змін до Положення про 

встановлення розміру ставок орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності 

Летичівської селищної ради  

 

 

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, 

визначення порядку встановлення розміру орендної плати за землю, взявши до 

уваги рекомендації постійної комісії з питань  планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, відповідно до Земельного кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі», розділу ХІІІ Податкового кодексу України, 

п.34 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести в п.2.13 Положення про встановлення розміру ставок орендної 

плати за земельні ділянки комунальної власності Летичівської селищної 

ради, затвердженого рішенням одинадцятої сесії від 12.07.2016 р. №13, 

такі зміни: 

- Доповнити колонку «Вид цільового призначення, Землі громадської 

забудови» текстом наступного змісту – «Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування». 

Встановити ставку орендної плати у розмірі 3 % нормативної грошової 

оцінки. 

 

- Доповнити колонку «Вид цільового призначення, Землі громадської 

забудови» текстом наступного змісту – «Для будівництва та 

обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування». 

Встановити ставку орендної плати у розмірі 8 % нормативної грошової 

оцінки. 

 



- Доповнити колонку «Вид цільового призначення, Землі громадської 

забудови» текстом наступного змісту – «Для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій». 

Встановити ставку орендної плати у розмірі 4 % нормативної грошової 

оцінки. 

 

- Доповнити колонку «Вид цільового призначення, Землі 

сільськогосподарського призначення» текстом наступного змісту – 

«Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 

господарства». 

Встановити ставку орендної плати у розмірі 6 % нормативної грошової 

оцінки. 

 

- Доповнити колонку «Вид цільового призначення, Землі 

сільськогосподарського призначення» текстом наступного змісту – 

«Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Встановити ставку орендної плати у розмірі 3 % нормативної грошової 

оцінки. 

 

2. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.) 

 

 

 
 

 Селищний голова                                                              І. Тисячний 


