
                                                   
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 
23.04.2019 р. Летичів № 32 

 

 

Про поновлення терміну дії 

договору оренди земельної ділянки 

за кадастровий номером 

6823082400:03:002:0002 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бортника Олександра Івановича про 

поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, 

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись Конституцією України, ст. 4, 5, 33 Закону України 

«Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 124, 134 Земельного Кодексу України, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Поновити на новий строк дію договору оренди земельної ділянки 

укладеного між Летичівською селищною радою Хмельницької області та гр. 

Бортником Олександром Івановичем (с. Грушківці) від 30.03.2009 року, 

зареєстрованого у Летичівському районному відділі Хмельницької регіональної 

філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 

Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 

13.05.2009 року за №040975700052, на 7 (сім) років на земельну ділянку площею 

12,5971 га (кадастровий номер 6823082400:03:002:0002) - 01.01 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. 

Грушківці Летичівського району Хмельницької області – зі ставкою орендної 

плати 12 (дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

шляхом укладення додаткової угоди. 

2. Земельному відділу виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

спільно з юридичним сектором виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

підготувати додаткову угоду щодо поновлення на новий строк дію договору 

оренди земельної ділянки означеної в пункті 1 цього рішення. 

3. гр. Бортнику Олександру Івановичу провести державну реєстрацію 

додаткової угоди щодо поновлення на новий строк дію договору оренди 

земельної ділянки означеної в пункті 1 цього рішення протягом 30 календарних 

днів з дня підписання додаткової угоди. 

4. Виконання цього 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 


