
                                                                         ПРОЄКТ 

АВТОР: начальник земельного відділу Березовська Л.В. 
 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
______  сесії 

 

.12.2020 р.                                     Летичів                                             № _ 
 

Про передачу земельних ділянок (не 

витребувані частки (паї)) в оренду ТОВ 

«Олма Агрогруп» 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, Закону України «Про оренду 

землі», частини 3 статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

«Положення про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності Летичівської селищної ради», взявши до 

уваги матеріали Технічної документації по передачі земельних часток (паїв) в 

натурі з виготовлення державних актів на право приватної власності на 

землю громадянам на території Грушковецької сільської ради Летичівського 

району Хмельницької області, з метою розгляду клопотання ТОВ «Олма 

Агрогруп» щодо надання в оренду земельних ділянок (не витребуваних 

часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Олма 

Агрогруп» в користування на умовах оренди строком на 7 (сім) років, але не 

більше ніж до дня державної реєстрації права власності на ці земельні 

ділянки, земельні ділянки - 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (не витребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, що 

розташовані за межами с. Грушківці Хмельницького району Хмельницької 

області, згідно додатку 1. 

 



2. Встановити орендну плату у розмірі 12% (дванадцять відсотків) 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки у рік за кожну окрему взяту 

земельну ділянку (не витребувану частку (пай)), з послідуючою індексацією. 

3. Зобов’язати ТОВ «Олма Агрогруп»» 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. 

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  ____). 

Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення вісімдесят 

сьомої сесії Летичівської 

селищної ради від  

.12.2020 р. № __        

 

п/н Місце розташування 

земельної ділянки 

(за межами) 

Площа, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

№ 

земельної 

ділянки 

1 с. Грушківці 2,5400 6823082400:04:020:0035 334 

2  с. Грушківці 2,5400 6823082400:04:020:0036 335 

3 с. Грушківці 2,5500 6823082400:04:020:0037 336 

4 с. Грушківці 2,4700 6823082400:04:020:0038 338 

5 с. Грушківці 2,5000 6823082400:04:020:0040 341 

 


