
Автор проєкту  

Поліщук О.М. 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

_______ сесії 

___.08.2021 р.    Летичів №  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з подальшою передачею в 

оренду гр. Ноянчуку О.І. 

 

Розглянувши технічну  документацію  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) та заяву          

гр. Ноянчука О.І. щодо передачі в оренду земельної ділянки, керуючись        

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

«Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити гр. Ноянчуку Олександру Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0933 га (кадастровий номер 

6823082400:04:010:0035) – для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, Летичівський район,               

с. Бохни, вул. Героїв Небесної Сотні, 96.  

2. Надати гр. Ноянчуку Олександру Івановичу в користування на умовах 

оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею    

0,0933 га (кадастровий номер 6823082400:04:010:0035) – для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, с. Бохни, вул. Героїв Небесної 

Сотні, 96 

3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в 

розмірі 3 (три) відсотки нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

4. Зобов’язати гр. Ноянчука Олександра Івановича в місячний термін 

після прийняття рішення селищної ради укласти договір оренди землі (на 



вищевказану земельну ділянку) та провести державну реєстрацію іншого 

речового права – права оренди земельної ділянки, у порядку передбаченому 

чинним законодавством. 

5. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин 

Летичівської селищної ради. 

6. 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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