
 

  

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок шостої сесії 

(І пленарне засідання) 

25.01.2018 р.                                        Летичів                                               № 29 

 

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок з громадянами 

 

 

Розглянувши заяви громадян щодо припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок, взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст. ст. 12, 141 Земельного кодексу України, 

ст. 31 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди земельної 

ділянки від 12.04.2012 року, який зареєстрований у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 

20.04.2012 року за № 682300004001277 площею 0,0847 га
 
(кадастровий номер 

6823055100:00:037:0053) – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: 

Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Зубкова Івана 

(колишня  вул. Фрунзе), 61/1, укладеного між Летичівською селищною радою 

та  гр. Полонським Романом Олександровичем; 

1.1 Гр. Полонським Роману Олександровичу з  Летичівською селищною 

радою у місячний термін укласти додаткову угоду про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 12.04.2012 року,  який зареєстрований у Відділі 

Держкомзему у Летичівському районі про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис від 20.04.2012 року за № 682300004001277. 

2. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди земельної 

ділянки від 20.07.2009 року,  який зареєстрований у Летичівському районному 

відділі Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 



державного земельного кадастру при Держкомзему України» про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 25.08.2009 року за                         

№ 040975700011 площею 0,0500 га
 

(кадастровий номер 

6823055100:00:032:0016) – 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, категорія 

земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення,  яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Героїв Крут  (колишня  вул. Горького), 

14/1, укладеного між Летичівською селищною радою та  гр. Крутоузом 

Миколою Тодосовичем; 

2.1 Гр. Крутоузу Миколі Тодосовичу з Летичівською селищною радою у 

місячний термін укласти додаткову угоду про розірвання договору оренди 

земельної ділянки від 20.07.2009 року,  який зареєстрований у Летичівському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії Державного підприємства 

«Центр державного земельного кадастру при Держкомзему України» про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 25.08.2009 року за № 

040975700011. 

3. Земельному відділу 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  


