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Про перенесення розгляду  
клопотання ФГ «Агро – Повіт»  

 
 Розглянувши клопотання ФГ «Агро – Повіт» про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, керуючись Земельним кодексом  

України, ст. 57 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні»,  взявши до уваги рішення десятої сесії 
Летичівської селищної ради від 29.04.2021 р. №46 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель», селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Перенести розгляд клопотання Фермерського господарства            

«Агро – Повіт» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовними площами, а саме: ділянка № 1– 
8,9363 га; ділянка № 2– 1,9758 га; ділянка № 3– 4,6171 га; ділянка № 4– 

1,3180 га; ділянка № 5– 0,7547га; ділянка № 6– 12,3032 га; ділянка №7– 
1,5030 га - сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08), що розташовані за межами населеного пункту с. Рожни 
Летичівської селищної ради Хмельницької області з подальшою передачею в 

оренду, у зв’язку з тим, що на дані земельні ділянки виготовляється технічна 
документація із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії         
Скрипник М.В.). 
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