
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят четвертої сесії 

 

__.08.2019 р.                                     Летичів                                             № __ 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачі її в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
 
 

 

Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 122, 

123, 124 Земельного кодексу України, з метою розгляду звернення гр. 

Глуховського Руслана Івановича про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачі її в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, рішення шістдесят восьмої сесії 

Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р № 23 Про затвердження 

регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради,  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 технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 62,0000 га за кадастровим номером 6823084600:06:008:0001, цільове 

призначення земельної ділянки – (01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. Рудня 

Летичівського району Хмельницької області. 

2. Передати в користування на умовах оренди строком на 7 (сім) років 

громадянину Глуховському Руслану Івановичу (Летичівський район, с. 

Подільське, вул. Набережна, 2/1) земельну ділянку із земель 

сільськогосподарського призначення (угіддя багаторічні насадження) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) площею 

62,0000 га з кадастровим номером 6823084600:06:008:0001, яка розташована за 



межами села Рудня Летичівського району Хмельницької області та встановити 

орендну плату в розмірі 12 (дванадцяти) відсотків нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у рік строком на 49 років. 

3. Зобов’язати гр. Глуховського  Руслана Івановича в місячний термін 

після прийняття рішення селищної ради укласти договори оренди та провести 

державну реєстрацію іншого речового права – права оренди земельних ділянок, 

у порядку передбаченому чинним законодавством та протягом 5 робочих днів з 

дня підписання договору подати його до місцевої державної фіскальної служби. 

4. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5.  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.).   

 

 

 

Секретар селищної ради                                О. Попова  


