
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

31.08.2017 р.                                      Летичів                                                  № 26 

 

Про заміну сторони в договорі 

оренди земельної ділянки   

 

Розглянувши клопотання ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

про зміну сторони в договорі оренди земельної ділянки та надані документи 

про перехід права власності на нерухоме майно, взявши до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 120, 124, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 30 Закону України «Про оренду 

землі», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки площею 

1,6787 га (кадастровий номер 6823055100:00:029:0007) – 11.02 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, що розташована в смт Летичів, вул. Комарова, 22 від 

01.08.2012 р., який зареєстрований у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі про, що у Державному реєстрі земель вчинено 

запис від 25.09.2012 р. №6823000040030502012, шляхом укладання 

додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме, замінити 

орендаря: приватне підприємство «Фаворит Консалтинг» (код ЄДРПОУ 

36924022) на дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний 

завод» (код ЄДРПОУ 31952591), у зв’язку з приєднанням підприємства та 

документами, що підтверджують право власності на нерухоме майно      

ДП «Старокостянтинівський молочний завод». 

2. Селищній раді з ДП «Старокостянтинівський молочний завод» в місячний 

термін після прийняття рішення селищної ради укласти додаткову угоду 

до договору оренди земельної ділянки площею – 1,6787 га (кадастровий 

номер 6823055100:00:029:0007) – 11.02 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована в 

смт Летичів, вул. Комарова, 22, у зв’язку зі зміною сторін та провести 

державну реєстрацію, у порядку передбаченому чинним законодавством. 

3. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести відповідні зміни в 

земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення. 



4. Виконання даного 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 Марчук Н.Б.).  

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І. Тисячний 


