
ПРОЄКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої  сесії 

 

26.03.2021 р.                                  Летичів                                            №  

 

Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки комунальної 

власності (кадастровий номер 

6823085400:01:006:0005) 

 

 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», розглянувши заяву  

гр. Ніцевича П.В. щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки, 

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища,селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити гр. Ніцевичу Петру Володимировичу за згодою двох 

сторін дію договору оренди земельної ділянки площею 0,0050 га 

(кадастровий номер 6823085400:01:006:0005), 03.07 - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови, розташованої за адресою: вул. Колгоспна с. Снітівка 

Летичівської селищної ради Хмельницької області  від «14» серпня 2017 

року, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, про що здійснено запис іншого речового права – права оренди за № 

22469644 від 19.09.2017 року. 

2. Летичівській селищній раді підготувати додаткову угоду про 

припинення договору оренди земельної ділянки за згодою сторін укладеного 

від 14 серпня 2017 року,  зареєстрованого у Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно, про що здійснено запис іншого речового права – 

права оренди за № 22469644 від 19.09.2017 року. 

3. Громадянину  Ніцевичу Петру Володимировичу  в місячний термін 

після прийняття рішення селищної ради,  провести державну реєстрацію 



припинення права оренди на земельну ділянку площею 0,0050 га, 

кадастровий номер 6823085400:01:006:0005. 

 

4. Відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської 

селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно 

прийнятого рішення. 

5. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, 

архітектури та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

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 Скрипник 

М.В.). 

 

 

Селищний голова                                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник відділу    _______________ Поліщук О.М. 

Автор проєкту     _______________ Самойлова О.Г. 

Погоджено 

Заступник селищного голови  _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 

 


