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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Другої сесії 

.12.2020 р.                                     Летичів                                             №  

 

Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072)  
 

Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 122, 

123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та з 

метою розгляду заяви № Д-2626 гр. Дідук О.О. щодо внесення змін в договір 

оренди земельної ділянки від 16.12.2020 року, рішення шістдесят восьмої сесії 

Летичівської  селищної ради від 22.05.2019 р № 23 Про затвердження 

регуляторного акту «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

власність або в користування із земель комунальної власності Летичівської 

селищної ради, витяг від13.11.2020 року № 97-22-027-503/170-20 з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Держгеокастр 

в Хмельницькій області, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни та доповнення в договір оренди земельної ділянки 

площа 0,4373 га   (кадастровий номер 6823055100:00:024:0072) 11.02 - для 

розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд із земель комунальної власності, категорія земель - промисловості 

транспорту, зв’язку , енергетики, оборони та іншого призначення  від 

16.12.2019 року зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно від 23.12.2019 року № запису 34914469, який укладений між 

Дідук Ольгою Олександрівною та Летичівською селищною радою а саме: 

- в п. 5 даного договору викласти в новій редакції «Нормативна грошова 

оцінка земельної ділянки станом на 07.08.2019 р. становить: 878054,85 

гривень» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

станом на 13.11.2020 р. становить: 678780,0 гривень» 

- в п. 9  даного договору числа та слова «52 683 грн. 29 коп.» ( п’ятдесят 

дві тисячі шістсот вісімдесят три грн. двадцять дев’ять коп.) замінити на 



числа та слова «40726,8 « (сорок тисяч сімсот двадцять шість грн. вісім 

коп. ). 

2.  Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 

16.12.2019 року зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно від 23.12.2019 року № запису 34914469 згідно прийнятого 

рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

 

 

Селищний голова                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 


