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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії 
 

13.07. 2021 року                  смт Летичів     № 
 

Про передачу земельних ділянок  
невитребувані частки (паї) в оренду  

ТзОВ «Агрофірма-Обрій» для ведення 
товарного сільськогосподарського 

виробництва 
  

 Розглянувши клопотання ТзОВ «Агрофірма-Обрій», керуючись              
п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,      

ст. 12, п 1 ст. 81, ст. 122, 124, п. 21 Перехідних положень Земельного Кодексу 
України, статтею 13 Закону 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», Законом 

України «Про оренду землі», селищна рада  
 

      В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Надати ТзОВ «Агрофірма-Обрій», в оренду земельну ділянку площею 
1,8479 га (кадастровий номер 6823083300:04:001:0064) із нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) за межами населеного пункту 
с. Кудинка на території Летичівської селищної ради Хмельницької 

області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(01.01) на строк до моменту оформлення їх власниками (спадкоємцями) 

прав власності на землю, але не більше 10 (десяти) років. 
2. Надати ТзОВ «Агрофірма-Обрій», в оренду земельну ділянку площею 

1,8479 га (кадастровий номер 6823083300:04:001:0072) із нерозподілених 
(невитребуваних) земельних часток (паїв) за межами населеного пункту 
с. Кудинка на території Летичівської селищної ради Хмельницької 

області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(01.01) на строк до моменту оформлення їх власниками (спадкоємцями) 

прав власності на землю, але не більше 10 (десяти) років. 
 

  3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в 
розмірі 12 (дванадцяти) відсотків від нормативної грошової оцінки 



земельної ділянки.  

  4. Зобов’язати ТзОВ «Агрофірма-Обрій» в місячний термін після 
прийняття рішення селищної ради укласти договори оренди землі (на 

вищевказані земельні ділянки) та провести державну реєстрацію іншого 
речового права – права оренди земельних ділянок, у порядку 

передбаченому чинним законодавством. 
 

 5. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 
архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

 

  6.  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.). 

  

 
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

 
Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

 


