
                                                                                           ПРОЕКТ 

 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят ______ сесії 

___.10.2018 р.                                        Летичів                                               №  

 

Про погодження  поновлення договорів 

оренди земель сільськогосподарського 

призначення СТОВ «Агрофірма 

«Кудинка» 

 

Розглянувши клопотання СТОВ «Агрофірма «Кудинка»  про 

поновлення договорів оренди земель державної власності 

сільськогосподарського призначення, керуючись Конституцією України,  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року 413 «Деякі питання 

удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-

р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року № 

898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» 

селищна рада  

 

                                       В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити в погодженні продовження договорів оренди на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення  державної власності 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю  

«Агрофірма «Кудинка» (код ЄДРПОУ 32497901): 

- від 24.09.2008 року, зареєстрованого у ДРРПНМ, про що здійснено запис 

іншого речового права – права оренди за № 26069513 від 07.05.2018 року, 

на земельну ділянку площею 105,6423 га (кадастровий номер 

6823083300:04:007:0001) - 01.01 для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами                

с. Кудинка Летичівського району Хмельницької області; 

- від 24.09.2008 року, зареєстрованого у ДРРПНМ, про що здійснено запис 

іншого речового права – права оренди за № 26070483 від 07.05.2018 року, 

на земельну ділянку площею 24,164 га (кадастровий номер 

6823083300:06:010:0001) - 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами               

с. Свічна Летичівського району Хмельницької області; 

- від 24.09.2008 року, зареєстрованого у ДРРПНМ, про що здійснено запис 

іншого речового права – права оренди за № 26070141 від 07.05.2018 року, 

на земельну ділянку площею 17,9945 га (кадастровий номер 

6823083300:06:011:0001) - 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами               

с. Свічна Летичівського району Хмельницької області,  

в зв’язку з необхідністю забезпечення учасників антитерористичної операції 

та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними 

ділянками для ведення особистого селянського господарства. 

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

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

3. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

4. 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           


