
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят п’ятої сесії 

 

21.03.2019р.                                              Летичів                                                  №  

 

Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 30.10.2009 року 

 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 770 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву гр. Підкамінської Л.Е. щодо внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки та подані документи, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30 

жовтня 2009 року зареєстрований 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 08.12.2009 р. за 

№040975700027, на земельну ділянку площею 0,0058 га, кадастровий номер 

6823055100:00:027:0066, яка розташована за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Соборна, 6/1б шляхом укладання 

додаткової угоди, а саме по тексту договору слова та цифри «вул. Леніна, 

6/1» замінити на слова та цифри «вул. Соборна, 6/1б». 

2. Земельному відділу виконавчого комітету селищної ради 

підготувати та подати на підпис сторін додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки. 

3. Зобов’язати гр. Підкамінську Любов Едуардівну в місячний 

термін після прийняття рішення Летичівської селищної ради укласти 

додаткову угоду до договору оренди землі, що розташована за адресою: смт 

Летичів, вул. Соборна, 6/1б та провести державну реєстрацію іншого 



речового права – права оренди земельної ділянки, у порядку передбаченому 

чинним законодавством.  

4. Земельному відділу Летичівської селищної ради внести 

відповідні зміни в земельно-облікові документи згідно прийнятого рішення.  

5. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


