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Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Зоряний світанок» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Зоряний світанок» про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) які передбачаються для надання в 

оренду, керуючись ст. 12, 93, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,      

ст. 13 Законом України про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 

оренду землі», Законом України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю «Зоряний 

світанок» (код за ЄДРПОУ 38795416, Хмельницька область, Летичівський 

район, с. Майдан-Вербецький, вул. Центральна, 7) технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж нерозподілених земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) - 01.01 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані 

за межами населеного пункту с. Ялинівка Летичівської селищної ради 

Хмельницької області з подальшою передачею в оренду, а саме: 

- ділянка площею 1,1833 га. кадастровий номер 6823087000:07:003:0115; 

- ділянка площею 3,9716 га. кадастровий номер 6823087000:09:001:0027; 

- ділянка площею 2,0823 га. кадастровий номер 6823087000:07:006:0011; 

- ділянка площею 3,9705 га. кадастровий номер 6823087000:09:001:0026; 

- ділянка площею 3,9722 га. кадастровий номер 6823087000:08:002:0207. 

 



2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Зоряний світанок» 

(код за ЄДРПОУ 38795416, Хмельницька область, Летичівський район, с. 

Майдан-Вербецький, вул. Центральна, 7) в користування на умовах оренди 

строком на 7 (сім) років земельні ділянки, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Ялинівка Летичівської селищної ради Хмельницької 

області а саме: 

- ділянка  площею 1,1833 га. кадастровий номер 6823087000:07:003:0115; 

- ділянка площею 3,9716 га. кадастровий номер 6823087000:09:001:0027; 

- ділянка площею 2,0823 га. кадастровий номер 6823087000:07:006:0011; 

- ділянка площею 3,9705 га. кадастровий номер 6823087000:09:001:0026; 

- ділянка площею 3,9722 га. кадастровий номер 6823087000:08:002:0207. 

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

нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, з послідуючою 

індексацією. 

 

4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоряний 

світанок» в місячний термін після прийняття рішення селищної ради укласти 

договір оренди землі та провести державну реєстрацію іншого речового права – 

права оренди на вищевказані земельні ділянки, у порядку передбаченому 

чинним законодавством. 

 

5. Відділу земельних відносин Летичівської селищної ради внести 

відповідні зміни в земельно – облікові документи згідно прийнятого рішення. 

 

6. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

 

7. 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 
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