
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

21.03.2019 р.                                        Летичів                                               № 32 

 

Про припинення договорів 

оренди земельних ділянок 

 

 Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 141 Земельного кодексу 

України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», статті 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв), взявши до уваги рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища,  розглянувши звернення 

громадян та юридичних осіб, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити дію договорів оренди земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв)) укладених Летичівською районною 

державною адміністрацією з СТзОВ «Промінь» шляхом їх розірвання за 

згодою сторін, а саме: 

1.1. договір оренди земельної ділянки №37/56 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною 

площею 2,7105га, кадастровий номер земельної ділянки 

6823084200:10:008:0149 від «03» серпня 2015 року, 

зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового 

права – права оренди за №20801789 від 01.06.2017 року; 

1.2. договір оренди земельної ділянки №19/45 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною 

площею 2,3513га, кадастровий номер земельної ділянки 

6823086200:04:005:0008 від «03» серпня 2015 року, 

зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового 

права – права оренди за №19214717 від 23.02.2017 року; 

1.3. договір оренди земельної ділянки №22/56 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною 



площею 1,9748га, кадастровий номер земельної ділянки 

6823084200:07:002:0026 від «03» серпня 2015 року, 

зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового 

права – права оренди за №20800610 від 01.06.2017 року. 

2. Припинити за згодою сторін дію договору оренди земельної 

ділянки для обслуговування нежитлового приміщення площею 0,0059 га 

кадастровий  номер 6823055100:00:026:0026, укладеного з гр. Соколовою 

Катериною Олексіївною «02»липня 2012 року, зареєстрованого у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що здійснено 

запис іншого речового права – права оренди за №29925756 від 16.01.2019 

року. 

3. Припинити дію договорів оренди укладених з гр. Колесником 

Віктором  Володимировичем на земельні ділянки розташовані за межами 

населених пунктів Козачківської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області шляхом їх розірвання за згодою сторін, а саме: 

3.1  від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за № 

682300004003857, на земельну ділянку площею 53,0553 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:021:0001) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення; 

3.2 від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за №  

682300004003861, на земельну ділянку площею 12,4417 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:034:0001) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення; 

3.3 від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за №  

682300004003859, на земельну ділянку площею 6,5711 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:002:0008) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення; 

3.4 від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за №  

682300004003862, на земельну ділянку площею 65,6060 га 

(кадастровий номер 6823082900:05:026:0001) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення; 



3.5 від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за №  

682300004003856, на земельну ділянку площею 14,5435 га 

(кадастровий номер 6823082900:06:006:0002) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення; 

3.6 від 25.10.2012 року зареєстрованого у Відділі Держкомзему у 

Летичівському районі Хмельницької області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 02.11.2012 року за №  

682300004003858, на земельну ділянку площею 20,3024 га 

(кадастровий номер 6823082900:06:010:0003) – 01.08 для сінокосіння 

та випасання худоби,  категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

4. Селищному голові Тисячному І.І.  в місячний термін підписати 

додаткові угоди про розірвання договорів оренди від імені селищної ради. 

5. Земельному відділу Виконавчого комітету Летичівської селищної   

ради внести відповідні зміни  в земельно-облікову документацію. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії 

Марчук Н.Б.). 

 

 

Селищний голова                                                               І. Тисячний 

    

 

  
 


