
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 
Третьої сесії 

 

24.12.2020 р.                                     Летичів                                             № 79 

 
 

Про укладання на новий строк договору 

оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:034:0003)  
 

Відповідно до статті 19 Конституції України, статей 12, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 33 Закону України «Про 

оренду землі»,  Положенням про встановлення розміру ставок орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності Летичівської селищної ради», 

затвердженого рішенням сесії Летичівської селищної ради від 12.07.2016 р. 

№13, з метою розгляду клопотання ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» 

про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки площею 

4,7339 га 11.02 - для розміщення та експлуатації основних , підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, 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. Укласти на новий строк (поновлення) терміном на 49 років договір 

оренди земельної ділянки площею 4,7339 га (кадастровий номер 

6823055100:00:034:0003) 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості категорія земель – землі 

промисловості, яка знаходиться за адресою: вул. Савіцького Юрія, 101, смт 

Летичів, Хмельницький район, Хмельницької області. 

2. Встановити орендну плату у розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки з послідуючою індексацією. 

3. Зобов’язати ТОВ «Летичівський комбікормовий завод»  укласти договір 

оренди на вищевказану земельну ділянку з 05.04.2021 р. та провести державну 

реєстрацію іншого речового права – права оренди земельної ділянки, 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 .   

 

 

 

Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 


