
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _______ сесії 

Летичів   

__.04.2019 р.                                                                             № __ 

 
Про припинення дії договору 

оренди земельної ділянки (не 

витребуваної земельної частки 

(паю)) з СТОВ «Промінь»  

 

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

самоврядування в Україні», статей 12, 141, 142 Земельного кодексу України, 

статті 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, статей 31, 32 Закону 

України «Про оренду землі» та з метою розгляду клопотання від 03 квітня 2019 

року № 60 Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 

«Промінь» про припинення дії договору оренди земельної ділянки (не 

витребуваної земельної частки (паю)), селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити за згодою сторін укладеного між Летичівською 

районною державною адміністрацією Хмельницької області та 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Промінь» 

3 серпня 2015 року № 45/45 дію договору оренди земельної ділянки (не 

витребуваної земельної частки (паю)) сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

1,4502 га з кадастровим номером 6823086200:04:016:0008, яка розташована на 

території Чаплянської сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області. 

2. Земельному відділу виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради спільно з юридичним сектором виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради підготувати додаткову угоду про припинення за згодою сторін 

укладеного між Летичівською районною державною адміністрацією 

Хмельницької області та Сільськогосподарським товариством з обмеженою 

відповідальністю «Промінь» 3 серпня 2015 року № 45/45 дію договору оренди 

земельної ділянки (не витребуваної земельної частки (паю)). 



3. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Промінь» здійснити державну реєстрацію додаткової угоди про припинення за 

згодою сторін укладеного між Летичівською районною державною 

адміністрацією Хмельницької області та Сільськогосподарським товариством з 

обмеженою відповідальністю «Промінь» 3 серпня 2015 року № 45/45 дію 

договору оренди земельної ділянки (не витребуваної земельної частки (паю)). 

4. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу виконавчого комітету Летичівської 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 


