
 

 

          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 Чотирнадцятої сесії 

 

06.09.2021 р.                                     Летичів                                                   №24 

 

Про включення до переліку  

земельних ділянок комунальної власності  

сільськогосподарського призначення 

право оренди яких пропонується  

для продажу на земельних торгах  

(у формі аукціону) 

 

 

  

Керуючись статтями 12, 134, 135, 136, 137, 138, 139 Земельного Кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішенням вісімдесят п’ятої сесії Летичівської селищна рада від 25.02.2020 року 

№49 «Про затвердження регуляторного акта «Про Положення про земельні 

торги у формі аукціону на території Летичівської селищної ради Хмельницької 

області», селищна рада,  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Включити до переліку земельні ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону), згідно додатку. 

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.). 

 

 

 

       Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ         

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до рішення        

чотирнадцятої сесії   

Летичівської селищної ради 

від 06.09.2021 року    №24 

"Про включення до переліку  

земельних ділянок 

комунальноївласності  

сільськогосподарського призначення 

право оренди яких пропонується  

для продажу на земельних торгах  

(у формі аукціону)" 

 

 

Перелік 

земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, право оренди 

яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 

 

№ 

п\п 

Місце 

розташуванн

я земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання)земельн

ої ділянки 

Площа земельної 

ділянки, га 

1 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823080400:09:037:0065 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

4,6500 

2 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823080400:10:055:0044 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

23,0878 

3 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823080400:10:049:0121 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

17,0000 

4 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823080400:10:049:0120 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

18,0000 

5 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823083300:05:001:0151 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

20,8560 



 

6 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823086200:04:005:0200 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

15,4260 

7 

Хмельницька 

обл. 

Летичівська 

селищна рада 

6823083300:04:005:0013 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(01.01) 

27,2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


