
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят третьої сесії 

31.01.2019 р.                                       Летичів                                                  № 45 

 

Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки розташованої за межами 

населених пунктів Гречинецької сільської 

ради 
 

Розглянувши заяву гр. Подзігуна П.В. щодо припинення дії договору 

оренди земельної ділянки шляхом його розірвання, взявши до уваги 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

врахувавши наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 20.12.2018 

року № 22-9861-СГ, керуючись ст. ст. 12, 120, 141 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про оренду землі», 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 дії договору оренди землі від 

16.12.2014 року, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового права – права оренди 

від 19.12.2014 року за № 8177425, на земельну ділянку площею 19,4700 га 

(кадастровий номер 6823082000:06:003:0001) – 01.08 для сінокосіння та 

випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів Гречинецької 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області, що перебуває в 

оренді гр. Подзігуна Петра  Васильовича, з наступним оформленням права 

постійного користування  Летичівською селищною радою. 

2. Укласти Летичівській селищній раді додаткову угоду про  

розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.12.2014 року, 

зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 

19.12.2014 року за № 8177425 з гр. Подзігуном Петром Васильовичем. 

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 цього 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 


