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Про зміну сторони в договорі оренди землі від 

11 вересня 2017 року 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши звернення Кохановської Аліни Миколаївни від 08.04.2021 року, 

та Мазура Віталія Васильовича, Договір купівлі-продажу Майнових прав на 

нежитлове приміщення № 2.1. від 04.09.2018 року, рішення Летичівської 

селищної ради VII скликання 92 сесії № 36 від 26.08.2020 року «Про 

поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки, розташованої в 

смт. Летичів, вул. Шевченка 1/1», Летичівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки від 

11.09.2017 року, площею 0,1500 га, кадастровий номер: 

6823055100:00:027:0144, код  КВЦПЗ  03:07, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, розташованої за адресою: смт. Летичів, вул. 

Шевченка 1/1, Хмельницької області, витяг про реєстрацію речових прав № 

22301769 від 12.09.2017 року, шляхом укладання  додаткової угоди про заміну 

сторони в договорі, а саме:  

  - замінити орендаря по тексту договору із «Кохановська Аліна 

Миколаївна» на «Мазур Віталій Васильович»; 

  - внести зміни в Розділ 15 «Реквізити сторін», та викласти в новій 

редакції.  

      2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 11.09.2017 року, новий орендар набуває на тих же умовах 

і в тому ж обсязі, що  попередній орендар, з моменту державної реєстрації прав 

оренди, згідно додаткової  угоди про заміну сторони в договорі. 

      3. Додаткова угода набуває чинності з дати укладання. 



 

        4. Доручити селищному голові Тисячному І. І.  укласти  від імені  

Летичівської селищної ради додаткову угоду до договору оренди земельної   

ділянки  про заміну  сторони  в договорі  на  затверджених умовах. 

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Морозова О. М.). 
 

  Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ         

              


