
                                    

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 
26.09.2019 р.                                        Летичів                                         № 31 
 

 

Про надання в оренду земельних 

ділянок громадянам 

 

 

Розглянувши заяви громадян про надання в оренду земельних ділянок, 

керуючись ст. ст. 12, 36, 93, 122, 124, Земельного кодексу України, 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», затвердженого рішенням селищної ради від 12.07.2016 р. №13, 

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. Надати гр. Ількову Володимиру Вікторовичу в оренду земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,0050 га для городництва терміном на 12 місяців, 

яка розташована по вулиці Кармелюка, смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області;  

2. Надати гр. Кравчуку Михайлу Дмитровичу в оренду земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,0050 га для городництва терміном на 12 місяців, 

яка розташована по вулиці Кармелюка смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області;  

3. Надати гр. Прокоповій Поліні Кузьмівні в оренду земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0025 га для городництва терміном на 12 місяців, яка 

розташована по вулиці Кармелюка смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області;  



4. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі 3% 

нормативної грошової оцінки, визначеної у відповідності до технічної 

документації з нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь на 

території смт Летичів з наступною індексацією. 

5. Громадянам в місячний термін після прийняття рішення селищної 

ради укласти договір оренди землі. 

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 Грищук О.О.). 

 

 

 

Селищний голова                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 


