
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Сімдесят ____________ сесії 

 

.08.2019 р.                                     Летичів                                             №  

 

Про припинення за взаємною згодою дії 

договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Кудинка 

Летичівського району Хмельницької 

області 

 

 Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

122, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду Землі», 

розглянувши клопотання ТОВ «Агрофірма-Обрій» про припинення дії 

договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами с. Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 152,3864 га 

(01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), яка 

розташована за межами села Кудинка Летичівського району Хмельницької 

області, укладеного між Летичівською районною державною адміністрацією 

Летичівського району Хмельницької області та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма-Обрій» 11 травня 2010 року та зареєстрованого 

у Летичівському районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП 

«Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 12 

травня 2010 року за № 041075700449. 

 2. Летичівській селищній раді протягом 30 (тридцяти) календарних днів 

підготувати додаткову угоду про припинення дії договору оренди земельної 

ділянки та подати її на підпис сторонам. 

 3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Обрій» 

підписану додаткову угоду подати: 



 на реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» протягом 5 (п’яти) робочих 

днів; 

 протягом 5 (п’яти) робочих днів до місцевої державної фіскальної 

служби. 

 4. Виконання цього 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  Грищук 

О.О.).   

 

 

 

Селищний голова                                     І. Тисячний 

 


