
 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесятої сесії 

 
  30.11.2018 р.                                       Летичів                                              № 38 
 

Про надання земельної ділянки в 

оренду гр. Легенькій А.Л. 

 

Розглянувши заяву гр. Легенької А.Л. про надання земельної ділянки в 

оренду, взявши до уваги рекомендації комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. ст. 12, 93, 122, 124, 125, 126, Земельного кодексу 

України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про 

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

Україні», «Положенням про встановлення розміру ставок орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності Летичівської селищної ради» 

затвердженим рішенням селищної ради від 12.07.2016 року № 13, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Надати гр. Легенькій Альоні Леонідівні (смт Летичів, вул. Свободи, 

2/1) в оренду строком на 10 (десять) років земельну ділянку площею – 0,0300 

га, кадастровий номер – 6823082400:01:002:0007 - 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, категорія земель - землі житлової та 

громадської забудови, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, с. Грушківці, вул. Печенюка, 64/1.  

2. Встановити ставку орендної плати у розмірі 4% (чотири відсотки) 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з послідуючою індексацією. 

3. Зобов’язати гр. Легеньку Альону Леонідівну в місячний термін після 

прийняття рішення селищної ради укласти договір оренди землі, що 

розташована за адресою:  с. Грушківці, вул. Печенюка, 64/1 та провести 

державну реєстрацію іншого речового права – права оренди земельної ділянки, 

у порядку передбаченому чинним законодавством. 

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно – облікові документи згідно прийнятого рішення. 

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 


