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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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______________сесії
03.2018 р.

Летичів

№

Про заміну сторони в договорі
оренди земельної ділянки
Розглянувши клопотання гр. Соловей О.Л. про зміну сторони в договорі
оренди земельної ділянки та надані документи про перехід права власності на
нерухоме майно, 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
ВИРІШИЛА:
1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки площею
185 м2 (кадастровий номер 6823055100:00:026:0014) – 03.13 для
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування, що розташована в смт Летичів, вул. Соборна, 11 від
01.04.2010 р., який зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового права – права
оренди за №6487806 від 28.07.2014 року, шляхом укладання додаткової
угоди про заміну сторони в договорі, а саме, замінити орендаря: ФОП
Луцишина Тамара Іллівна (РНОКПП 1824800186) на гр. Соловей Олена
Леонідівна (РНОКПП 3360114227), у зв’язку із переходом права
власності на ¼ частину будівлі перукарні до наступного співвласника, а
саме: гр. Соловей О.Л.
2. Селищній раді з гр. Соловей О.Л. в місячний термін після прийняття
рішення селищної ради укласти додаткову угоду до договору оренди
земельної
ділянки
площею
185
м2
(кадастровий
номер
6823055100:00:026:0014) – 03.13 для будівництва та обслуговування
будівель закладів побутового обслуговування, що розташована в
смт Летичів, вул. Соборна, 11, 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

