
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _______ сесії 

Летичів   

__.03.2019 р.                                                                                        № __ 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) ТОВ «Летичів Агро»  

 

Відповідно до пункту 34 частин 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 186, 

Земельного кодексу України, ст. ст. 13 Закону України “Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, 

з метою розгляду клопотання від 14 лютого 2019 року № 167 Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

території Сахнівської сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області площею 2,1909 га (кадастровий номер 6823085000:05:004:0031) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення як не витребувана частка (пай) та 

передати її в оренду ТОВ «Летичів Агро» строком на 7 (сім) років. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

території Сахнівської сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області площею 2,1665 га (кадастровий номер 6823085000:05:004:0032) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення як не витребувана частка (пай) та 

передати її в оренду ТОВ «Летичів Агро» строком на 7 (сім) років..  

3. ТОВ «Летичів Агро» здійснити державну реєстрацію земельних 

ділянок визначених пунктами 1- 2 цього рішення. 



4. Земельному відділу Летичівської селищної ради спільно з 

юридичним сектором Летичівської селищної ради підготувати договіра оренди 

земельних ділянок та подати на підпис сторонам. 

5. Земельному відділу Летичівської селищної ради надати протягом        

5-ти робочих днів завірену копію рішення до Летичівського відділення 

Хмельницької ОДПІ. 

6. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні 

зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

8. 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 

 

  



 


