
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят першої сесії 

 

21.06.2019 р.                                        Летичів                                               №  27 

 

 

Про продаж земельної ділянки  

у власність гр. Савранському О.Г.  

 

 

Розглянувши заяву гр. Савранського О.Г. та звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, керуючись Конституцією України, ст. ст. 12, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель» п. 34 ч.1 

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

уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 231 м
2 

(кадастровий номер 6823055100:00:066:0001) 

несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді у гр. 

Савранського Олександра Георгійовича, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Савіцького Юрія 

45/2. 

2. Затвердити вартість продажу земельної ділянки площею 231 м
2
, що 

розташована в смт Летичів, вул. Савіцького Юрія 45/2 в розмірі 30 244 грн. 

(тридцять тисяч двісті сорок чотири грн.) без урахування ПДВ, визначеної на 

основі звіту про експертну грошову оцінку об’єкта. 

3. Продати у власність гр. Савранському Олександру Георгійовичу 

земельну ділянку площею 231м
2 

(кадастровий номер 6823055100:00:066:0001) 

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 

45/2 на затверджених умовах в пункті 2 даного рішення. 

4. Селищній раді укласти з гр. Савранським Олександром 

Георгійовичем договір купівлі – продажу земельної ділянки площею 231м
2
, що 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт 



Летичів, вул. Савіцького Юрія 45/2  на затверджених умовах відповідно до 

законодавства. 

5. Припинити дію договору оренди землі від 27.07.2009 р., 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про 

що здійснено запис реєстрації іншого речового права – права оренди за № 

5443616 від 23.04.2014 р. з гр. Савранським Олександром Георгійовичем з дня 

укладання договору купівлі – продажу. 

6. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 
 

7. 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   


