ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
VІІІ скликання
Третьої сесії
24.12.2020 р.

Летичів

№ 91

Про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки (кадастровий
номер 6823084200:08:003:0001)
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», Закону України «Про оренду землі»
розглянувши клопотання СТОВ «Промінь» щодо укладання договору оренди
земельної ділянки (поновлення договору оренди землі) на новий строк для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, взявши до уваги
рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити на 10 років термін дії договору оренди земельної ділянки
площею 90,4330 га з кадастровим номером 6823084200:08:003:0001 для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва - 01.01 категорія земель – землі
сільськогосподарського
призначення,
який
укладений
між
сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Промінь»
та Летичівською РДА Хмельницької області від 03.08.2010 року, що
зареєстрований у Летичівському районному відділі Хмельницької філії
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України», про що у державному реєстрі земель вчинено запис від
22 грудня 2010 року за № 041075700040, яка знаходиться за межами с. Суслівці
Хмельницького району Хмельницької області, шляхом укладання додаткової
угоди.
2. Встановити орендну плату у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки у рік.

3. Доручити селищному голові підписати додаткову угоду про
продовження терміну дії договору оренди вищевказаної земельної ділянки з
СТОВ «Промінь».
4. Зобов’язати СТОВ «Промінь» в місячний термін після прийняття
рішення селищної ради укласти додаткову угоду про продовження терміну дії
договору оренди на вищевказану земельну ділянку та провести державну
реєстрацію іншого речового права – права оренди земельної ділянки, у порядку
передбаченому чинним законодавством.
5. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного відділу
Летичівської селищної ради Березовську Л.В.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища .

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ

