
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії 

   

26.05.2020 р.                                    Летичів                                        № 61 

 

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок (невитребуваної 

земельної частки (паю)) ТзОВ «Агро-

Форте» 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статті 12 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» розглянувши клопотання ТзОВ «Агро-Форте», 

про припинення дії договору оренди земельної ділянки (не витребуваної 

земельної частки (паю)), 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 за взаємною згодою сторін дію договору оренди 

земельної ділянки від 01 вересня 2012 року, який зареєстровано в книзі 

записів договорів оренди земельних ділянок від 01 жовтня 2012 року № 

682300004003359 у відділі Держкомзему в Летичівському районі, який 

укладений між Летичівською районною державною адміністрацією 

Хмельницької області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-

Форте» на земельну ділянку загальною площею 2,6701 га кадастровий номер 

6823081600:04:001:0023, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  (невитребувані земельні частки (паю), яка розташована на 

території Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області, шляхом укладання додаткової угоди. 



1.1 Летичівській селищній раді підготувати додаткову угоду про 

припинення договору оренди земельної ділянки (невитребуваної земельної 

частки (паю)) від 01 вересня 2012 року за згодою сторін укладеного між 

Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форте».  

2. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди 

земельної ділянки від 01 вересня 2012 року, який зареєстровано в книзі 

записів договорів оренди земельних ділянок від 01 жовтня 2012 року № 

682300004003236 у відділі Держкомзему в Летичівському районі, який 

укладений між Летичівською районною державною адміністрацією 

Хмельницької області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-

Форте» на земельну ділянку загальною площею 5,3118 га кадастровий номер 

6823081600:04:004:0023, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  (невитребувані земельні частки (паю), яка розташована на 

території Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області, шляхом укладання додаткової угоди. 

2.1 Летичівській селищній раді підготувати додаткову угоду про 

припинення договору оренди земельної ділянки (невитребуваної земельної 

частки (паю)) від 01 вересня 2012 року за згодою сторін укладеного між 

Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форте».  

3. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу виконавчого комітету Летичівської ради Березовську Л.В. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук 

О.О.).  

 

 

Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ 


