
                                                                                                ПРОЕКТ 

  
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят  _______________ сесії 

 

___.___.2019 р.                                       Летичів                                      № ___ 

 

Про припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок  укладених  з  СТОВ “Промінь” 
 

У зв’язку із оформленням громадянами свого спадкового права на 

земельну частку (пай),  керуючись статтями 29, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, статей 31, 34 Закону України “Про оренду землі”, статті 13 

Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)”,  п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України від 10.07.2018 р. 

№2498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки із земель 

приватної власності громадян (нерозподілені та невитребувані земельні 

частки (паї) укладеного між Летичівською районною державною 

адміністрацією та СТОВ “Промінь”, у зв’язку із закінченням строку на який 

його було укладено (оформленням власниками (їх спадкоємцями) прав 

власності на землю), згідно додатку. 

2. Право на підписання додаткової  угоди до договору оренди землі 

від імені Летичівської селищної ради залишаю за собою. 

3. ТОВ «Летичів Агро» припинити інше речове право - право 

оренди земельної ділянки у відповідності до вимог чинного законодавства. 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу 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 
 



Додаток 

до рішення сесії  

Летичівської селищної ради 

21.02.2018   №_____ 

 

СПИСОК 

договорів оренди земельних ділянок із земель приватної власності громадян 

(нерозподілені та невитребувані земельні частки паї)  
 

Дата 

укладення 

договору 

оренди 

землі 

Дата державної 

реєстрації 

договору  

Реєстраційний 

номер 

договору 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Територія  

03.08.2015 

року 

01.06.2017 року 20802231 6823084200:10:008:

0151 

 4,066 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Сусловецької 

сільської ради) 

03.08.2015 

року 

08.06.2016 року 14965985 6823055100:11:001:

0095 

 1,7251 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Летичівської 

селищної ради) 

03.08.2015 

року 

01.06.2017 року 20802231 6823084200:11:018:

0151 

 2,7092 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Сусловецької 

сільської ради) 

03.08.2015 

року 

19.04.2017 року 20083447 6823084200:11:018:

0071 

 2,9884 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Сусловецької 

сільської ради) 

03.08.2015 

року 

23.02.2017 року 19217116 6823086200:03:012:

0042 

 1,4926 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Чаплянської 

сільської ради) 



03.08.2015 

року 

23.02.2017 року 19222571 6823086200:04:005:

0059 

 1,4926 за межами 

населених 

пунктів, 

Летичівський 

район (на 

території 

Чаплянської 

сільської ради) 

 


