
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Шістдесят четвертої сесії 

 

21.02.2019р.                                         Летичів                                              №__ 

 

Про внесення змін до договорів оренди землі  

та поновлення договорів оренди землі 

  

Розглянувши листи ТОВ «Летичів Агро» щодо поновлення договорів оренди 

землі та погодження щодо внесення змін до договорів оренди землі, керуючись 

Земельним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, п.34, ч.1, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки №6 від 02 лютого 

2009 року (земельна ділянка площею 14,4602 га, кадастровий номер 

6823085400:05:002:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного 

земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р. за №040975700008, 

шляхом укладання додаткової угоди,  згідно додатку 2, та поновити строк дії 

Договору на наступні 10 (десять) років до 15.04.2029 року включно. 

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки №4 від 02 лютого 

2009 року (земельна ділянка площею 24,8332 га, кадастровий номер 

6823085400:05:014:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного 

земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р. за №040975700006, 

шляхом укладання додаткової угоди,  згідно додатку 3, та поновити строк дії 

Договору на наступні 10 (десять) років до 15.04.2029 року включно. 

3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки №7 від 02 лютого 

2009 року (земельна ділянка площею 12,0665 га,  кадастровий номер 

6823085400:05:023:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного 

земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р. за №040975700010, 

шляхом укладання додаткової угоди, згідно додатку 4, та поновити строк дії 

Договору на наступні 10 (десять) років до 15.04.2029 року включно. 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  



5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До рішення 64 сесії Летичівської селищної ради  

від 21.02.2019р. №__ 

 

Додаткова угода №____ 

до договору оренди земельної ділянки №2  від 02 лютого 2009 р. 

 

Летичів                                                                              «__»___________2019р. 

 

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області, 

в особі селищного голови Тисячного Ігоря Івановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована в 

подальшому «Орендодавець», з однієї сторони, та  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕТИЧІВ АГРО», в особі генерального директора 

Гуменного Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, іменоване 

в подальшому «Орендар», з другої сторони, в подальшому іменовані 

«Сторони» уклали дану додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки №2 від 02 лютого 2009 року (далі  також - Договору) про наступне: 

 

1. У зв’язку зі зміною Орендодавця з Летичівської районної державної 

адміністрації на Летичівську селищну раду Летичівського району 

Хмельницької області, Сторони погодили внести зміни до Договору, а саме: 

1.1. В усьому тексті Договору змінити найменування Орендодавця з 

«Летичівська районна державна адміністрація Хмельницької області» на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області». 

1.2. У розділі «Реквізити сторін» замінити реквізити Орендодавця на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області», 

поштова адреса: 31500, Хмельницька обл., Летичівський райн, смт. Летичів, 

вул. Соборна, 16, код ЄДРПОУ 04404548, р/р__________________в________ 

________, МФО______________________, тел. _______________, електронна 

пошта ______________________». 

  

2. Пункт 1 Розділу «Предмет договору» викласти в наступній редакції: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне 

користування земельну ділянку _______________________________________ 

                                                                         (цільове призначення) 

з кадастровим номером (кадастровими номерами) _______________________ 

,яка розташована (які розташовані) __________________________________.» 

                                                                          (місцезнаходження) 

 

3. Пункт 5 Розділу «Об’єкт оренди» викласти в наступній редакції: 



«5. Нормативно – грошова оцінка земельної ділянки становить 

587781,07 гривень (п’ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят одна 

гривня 07 копійок) 

 

4. Пункт 11 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«11. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 

розрахунку 12 % від нормативно грошової оцінки, що становить 70533,73 на 

рахунок Летичівської селищної ради, а саме: р/р__________________ 

у_______________МФО_______________, код ЄДРПОУ________________». 

 

5. Розділ «Орендна плата» доповнити пунктом, виклавши в наступній 

редакції: 

«Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної 

або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового 

призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під 

час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.» 

 

6. Пункт 13 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«13. Орендна плата вноситься у такі строки: за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної 

власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів: 

- за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору 

оренди; 

- починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу 

України; 

 

7. Пункт 14 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«14. розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:  

- зміни умов господарювання, передбачених договором;  

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством;  

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, 

що підтверджено документами;  

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та 

комунальної власності;  

- внесення змін до Положення про встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Летичівської 

селищної ради;  

- в інших випадках, передбачених законом.» 

 



8. Пункт 15 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 

договором:  

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної 

орендної плати, встановленої цим договором; 

стягується пеня у розмірі _______ відсотків несплаченої суми за 

кожний день прострочення.» 

 

9. Пункт 19 Розділу «Умови використання земельної ділянки» -  

виключити; 

 

10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» - 

виключити; 

 

11.  Розділ «Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)» 

доповнити пунктом виклавши в наступній редакції:  

«у разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних 

ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).» 

  

12. Сторони вирішили поновити Договір оренди земельної ділянки №2 

від 02 лютого 2009 року (щодо земельної ділянки кадастровий номер 

6823085400:05:001:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р.  за 

№040975700004, та продовжити строк дії Договору на наступні 10 (десять) 

років до 15.04.2029 року включно. 

 

13. Дану Додаткову угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, 

один для Орендодавця, другий та третій для Орендаря. 

14. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди 

земельної ділянки №2 від 02 лютого 2009  року  та набирає чинності  після 

підписання Сторонами.  

 

 

 

 

 



Реквізити  сторін: 

 

     «Орендодавець»                                             «Орендар» 

Летичівська селищна рада                         ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 

Летичівського району                                 Поштова адреса: 31500, Хмельницька обл.,                              

Хмельницької області»                               Летичівський район, смт. Летичів, а/с №13 

Поштова адреса: 31500,                              Місцезнаходження: 31543, Хмельницької обл. 

Хмельницької область,                               Летичівський район, с.Снітівка, вул.Садова,буд.2 

Летичівський район, смт. Летичів,            Банк ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК м.Київ, 

вул. Соборна, 16                                          р/р26001004925201, МФО 380548 № свідоцтва 

код ЄДРПОУ 04404548,                             платника ПДВ 200048800 від 08.06.12 

р/р________________________               ІПН 349786722114, код ЄДРПОУ 34978673 

в__________________________,             Платник єдиного податку 4 гр. 

МФО______________________,              е-mail:iiarmolenko@agroprosperis.com, 

тел. 9-14-50,                                                 тел.03857-200-92 

ел. пошта: letychivrada@ukr.net 

 

 

«Орендодавець»                                       «Орендар» 

 

________________Тисячний І.І.              _________________ Гуменний В.Г. 

 

            м.п.                                                           м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До рішення 64 сесії Летичівської селищної ради  

від 21.02.2019р. №__ 

 

Додаткова угода №____ 

до договору оренди земельної ділянки №6  від 02 лютого 2009 р. 

 

Летичів                                                                              «__»___________2019р. 

 

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області, 

в особі селищного голови Тисячного Ігоря Івановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована в 

подальшому «Орендодавець», з однієї сторони, та  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕТИЧІВ АГРО», в особі генерального директора 

Гуменного Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, іменоване 

в подальшому «Орендар», з другої сторони, в подальшому іменовані 

«Сторони» уклали дану додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки №6 від 02 лютого 2009 року (далі  також - Договору) про наступне: 

 

1. У зв’язку зі зміною Орендодавця з Летичівської районної державної 

адміністрації на Летичівську селищну раду Летичівського району 

Хмельницької області, Сторони погодили внести зміни до Договору, а саме: 

1.1. В усьому тексті Договору змінити найменування Орендодавця з 

«Летичівська районна державна адміністрація Хмельницької області» на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області». 

1.2. У розділі «Реквізити сторін» замінити реквізити Орендодавця на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області», 

поштова адреса: 31500, Хмельницька обл., Летичівський райн, смт. Летичів, 

вул. Соборна, 16, код ЄДРПОУ 04404548, р/р__________________в________ 

________, МФО______________________, тел. _______________, електронна 

пошта ______________________». 

  

2. Пункт 1 Розділу «Предмет договору» викласти в наступній редакції: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне 

користування земельну ділянку _______________________________________ 

                                                                         (цільове призначення) 

з кадастровим номером (кадастровими номерами) _______________________ 

,яка розташована (які розташовані) __________________________________.» 

                                                                          (місцезнаходження) 

 

3. Пункт 5 Розділу «Об’єкт оренди» викласти в наступній редакції: 



«5. Нормативно – грошова оцінка земельної ділянки становить 

175528,99 гривень (сто сімдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 

99 копійок) 

 

4. Пункт 11 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«11. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 

розрахунку 12 % від нормативно грошової оцінки, що становить 21063,48 на 

рахунок Летичівської селищної ради, а саме: р/р__________________ 

у_______________МФО_______________, код ЄДРПОУ________________». 

 

5. Розділ «Орендна плата» доповнити пунктом, виклавши в наступній 

редакції: 

«Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної 

або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового 

призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під 

час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.» 

 

6. Пункт 13 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«13. Орендна плата вноситься у такі строки: за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної 

власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів: 

- за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору 

оренди; 

- починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу 

України; 

 

7. Пункт 14 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«14. розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:  

- зміни умов господарювання, передбачених договором;  

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством;  

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, 

що підтверджено документами;  

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та 

комунальної власності;  

- внесення змін до Положення про встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Летичівської 

селищної ради;  

- в інших випадках, передбачених законом.» 

 



8. Пункт 15 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 

договором:  

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної 

орендної плати, встановленої цим договором; 

стягується пеня у розмірі _______ відсотків несплаченої суми за 

кожний день прострочення.» 

 

9. Пункт 19 Розділу «Умови використання земельної ділянки» -  

виключити; 

 

10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» - 

виключити; 

 

11.  Розділ «Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)» 

доповнити пунктом виклавши в наступній редакції:  

«у разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних 

ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).» 

  

12. Сторони вирішили поновити Договір оренди земельної ділянки №6 

від 02 лютого 2009 року (щодо земельної ділянки кадастровий номер 

6823085400:05:002:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р.  за 

№040975700008, та продовжити строк дії Договору на наступні 10 (десять) 

років до 15.04.2029 року включно. 

 

13. Дану Додаткову угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, 

один для Орендодавця, другий та третій для Орендаря. 

14. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди 

земельної ділянки №6 від 02 лютого 2009  року  та набирає чинності  після 

підписання Сторонами.  

 

 

 

 

 



Реквізити  сторін: 

 

     «Орендодавець»                                             «Орендар» 

Летичівська селищна рада                         ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 

Летичівського району                                 Поштова адреса: 31500, Хмельницька обл.,                              

Хмельницької області»                               Летичівський район, смт. Летичів, а/с №13 

Поштова адреса: 31500,                              Місцезнаходження: 31543, Хмельницької обл. 

Хмельницької область,                               Летичівський район, с.Снітівка, вул.Садова,буд.2 

Летичівський район, смт. Летичів,            Банк ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК м.Київ, 

вул. Соборна, 16                                          р/р26001004925201, МФО 380548 № свідоцтва 

код ЄДРПОУ 04404548,                             платника ПДВ 200048800 від 08.06.12 

р/р________________________               ІПН 349786722114, код ЄДРПОУ 34978673 

в__________________________,             Платник єдиного податку 4 гр. 

МФО______________________,              е-mail:iiarmolenko@agroprosperis.com, 

тел. 9-14-50,                                                 тел.03857-200-92 

ел. пошта: letychivrada@ukr.net 

 

 

«Орендодавець»                                       «Орендар» 

 

________________Тисячний І.І.              _________________ Гуменний В.Г. 

 

            м.п.                                                           м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

До рішення 64 сесії Летичівської селищної ради  

від 21.02.2019р. №__ 

 

 

Додаткова угода №____ 

до договору оренди земельної ділянки №4  від 02 лютого 2009 р. 

 

Летичів                                                                              «__»___________2019р. 

 

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області, 

в особі селищного голови Тисячного Ігоря Івановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована в 

подальшому «Орендодавець», з однієї сторони, та  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕТИЧІВ АГРО», в особі генерального директора 

Гуменного Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, іменоване 

в подальшому «Орендар», з другої сторони, в подальшому іменовані 

«Сторони» уклали дану додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки №4 від 02 лютого 2009 року (далі  також - Договору) про наступне: 

 

1. У зв’язку зі зміною Орендодавця з Летичівської районної державної 

адміністрації на Летичівську селищну раду Летичівського району 

Хмельницької області, Сторони погодили внести зміни до Договору, а саме: 

1.1. В усьому тексті Договору змінити найменування Орендодавця з 

«Летичівська районна державна адміністрація Хмельницької області» на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області». 

1.2. У розділі «Реквізити сторін» замінити реквізити Орендодавця на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області», 

поштова адреса: 31500, Хмельницька обл., Летичівський райн, смт. Летичів, 

вул. Соборна, 16, код ЄДРПОУ 04404548, р/р__________________в________ 

________, МФО______________________, тел. _______________, електронна 

пошта ______________________». 

  

2. Пункт 1 Розділу «Предмет договору» викласти в наступній редакції: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне 

користування земельну ділянку _______________________________________ 

                                                                         (цільове призначення) 

з кадастровим номером (кадастровими номерами) _______________________ 

,яка розташована (які розташовані) __________________________________.» 

                                                                          (місцезнаходження) 

 

3. Пункт 5 Розділу «Об’єкт оренди» викласти в наступній редакції: 



«5. Нормативно – грошова оцінка земельної ділянки становить 

319551,66 гривень (триста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят одна гривня 

66 копійок) 

 

4. Пункт 11 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«11. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 

розрахунку 12 % від нормативно грошової оцінки, що становить 38346,2 на 

рахунок Летичівської селищної ради, а саме: р/р__________________ 

у_______________МФО_______________, код ЄДРПОУ________________». 

 

5. Розділ «Орендна плата» доповнити пунктом, виклавши в наступній 

редакції: 

«Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної 

або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового 

призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під 

час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.» 

 

6. Пункт 13 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«13. Орендна плата вноситься у такі строки: за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної 

власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів: 

- за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору 

оренди; 

- починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу 

України; 

 

7. Пункт 14 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«14. розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:  

- зміни умов господарювання, передбачених договором;  

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством;  

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, 

що підтверджено документами;  

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та 

комунальної власності;  

- внесення змін до Положення про встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Летичівської 

селищної ради;  

- в інших випадках, передбачених законом.» 

 



8. Пункт 15 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 

договором:  

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної 

орендної плати, встановленої цим договором; 

стягується пеня у розмірі _______ відсотків несплаченої суми за 

кожний день прострочення.» 

 

9. Пункт 19 Розділу «Умови використання земельної ділянки» -  

виключити; 

 

10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» - 

виключити; 

 

11.  Розділ «Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)» 

доповнити пунктом виклавши в наступній редакції:  

«у разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних 

ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).» 

  

12. Сторони вирішили поновити Договір оренди земельної ділянки №4 

від 02 лютого 2009 року (щодо земельної ділянки кадастровий номер 

6823085400:05:014:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р.  за 

№040975700006, та продовжити строк дії Договору на наступні 10 (десять) 

років до 15.04.2029 року включно. 

 

13. Дану Додаткову угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, 

один для Орендодавця, другий та третій для Орендаря. 

14. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди 

земельної ділянки №4 від 02 лютого 2009  року  та набирає чинності  після 

підписання Сторонами.  

 

 

 

 

 



Реквізити  сторін: 

 

     «Орендодавець»                                             «Орендар» 

Летичівська селищна рада                         ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 

Летичівського району                                 Поштова адреса: 31500, Хмельницька обл.,                              

Хмельницької області»                               Летичівський район, смт. Летичів, а/с №13 

Поштова адреса: 31500,                              Місцезнаходження: 31543, Хмельницької обл. 

Хмельницької область,                               Летичівський район, с.Снітівка, вул.Садова,буд.2 

Летичівський район, смт. Летичів,            Банк ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК м.Київ, 

вул. Соборна, 16                                          р/р26001004925201, МФО 380548 № свідоцтва 

код ЄДРПОУ 04404548,                             платника ПДВ 200048800 від 08.06.12 

р/р________________________               ІПН 349786722114, код ЄДРПОУ 34978673 

в__________________________,             Платник єдиного податку 4 гр. 

МФО______________________,              е-mail:iiarmolenko@agroprosperis.com, 

тел. 9-14-50,                                                 тел.03857-200-92 

ел. пошта: letychivrada@ukr.net 

 

 

«Орендодавець»                                       «Орендар» 

 

________________Тисячний І.І.              _________________ Гуменний В.Г. 

 

            м.п.                                                           м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

До рішення 64 сесії Летичівської селищної ради  

від 21.02.2019р. №__ 

 

 

Додаткова угода №____ 

до договору оренди земельної ділянки №7  від 02 лютого 2009 р. 

 

Летичів                                                                              «__»___________2019р. 

 

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області, 

в особі селищного голови Тисячного Ігоря Івановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована в 

подальшому «Орендодавець», з однієї сторони, та  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕТИЧІВ АГРО», в особі генерального директора 

Гуменного Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, іменоване 

в подальшому «Орендар», з другої сторони, в подальшому іменовані 

«Сторони» уклали дану додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки №7 від 02 лютого 2009 року (далі  також - Договору) про наступне: 

 

1. У зв’язку зі зміною Орендодавця з Летичівської районної державної 

адміністрації на Летичівську селищну раду Летичівського району 

Хмельницької області, Сторони погодили внести зміни до Договору, а саме: 

1.1. В усьому тексті Договору змінити найменування Орендодавця з 

«Летичівська районна державна адміністрація Хмельницької області» на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області». 

1.2. У розділі «Реквізити сторін» замінити реквізити Орендодавця на 

«Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області», 

поштова адреса: 31500, Хмельницька обл., Летичівський райн, смт. Летичів, 

вул. Соборна, 16, код ЄДРПОУ 04404548, р/р__________________в________ 

________, МФО______________________, тел. _______________, електронна 

пошта ______________________». 

  

2. Пункт 1 Розділу «Предмет договору» викласти в наступній редакції: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне 

користування земельну ділянку _______________________________________ 

                                                                         (цільове призначення) 

з кадастровим номером (кадастровими номерами) _______________________ 

,яка розташована (які розташовані) __________________________________.» 

                                                                          (місцезнаходження) 

 

3. Пункт 5 Розділу «Об’єкт оренди» викласти в наступній редакції: 



«5. Нормативно – грошова оцінка земельної ділянки становить 

129857,61 гривень (сто двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 

61 копійка) 

 

4. Пункт 11 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«11. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 

розрахунку 12 % від нормативно грошової оцінки, що становить 15582,91 на 

рахунок Летичівської селищної ради, а саме: р/р__________________ 

у_______________МФО_______________, код ЄДРПОУ________________». 

 

5. Розділ «Орендна плата» доповнити пунктом, виклавши в наступній 

редакції: 

«Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної 

або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового 

призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під 

час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.» 

 

6. Пункт 13 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«13. Орендна плата вноситься у такі строки: за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної 

власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів: 

- за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору 

оренди; 

- починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу 

України; 

 

7. Пункт 14 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«14. розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:  

- зміни умов господарювання, передбачених договором;  

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством;  

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, 

що підтверджено документами;  

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та 

комунальної власності;  

- внесення змін до Положення про встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Летичівської 

селищної ради;  

- в інших випадках, передбачених законом.» 

 



8. Пункт 15 Розділу «Орендна плата» викласти в наступній редакції: 

«15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 

договором:  

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної 

орендної плати, встановленої цим договором; 

стягується пеня у розмірі _______ відсотків несплаченої суми за 

кожний день прострочення.» 

 

9. Пункт 19 Розділу «Умови використання земельної ділянки» -  

виключити; 

 

10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» - 

виключити; 

 

11.  Розділ «Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)» 

доповнити пунктом виклавши в наступній редакції:  

«у разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних 

ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).» 

  

12. Сторони вирішили поновити Договір оренди земельної ділянки №7 

від 02 лютого 2009 року (щодо земельної ділянки кадастровий номер 

6823085400:05:023:0001),  зареєстрований у Летичівському районному відділі 

Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Держкомземі України» 16.04.2009 р.  за 

№040975700010, та продовжити строк дії Договору на наступні 10 (десять) 

років до 15.04.2029 року включно. 

 

13. Дану Додаткову угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, 

один для Орендодавця, другий та третій для Орендаря. 

14. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди 

земельної ділянки №4 від 02 лютого 2009  року  та набирає чинності  після 

підписання Сторонами.  

 

 

 

 

 



Реквізити  сторін: 

 

     «Орендодавець»                                             «Орендар» 

Летичівська селищна рада                         ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 

Летичівського району                                 Поштова адреса: 31500, Хмельницька обл.,                              

Хмельницької області»                               Летичівський район, смт. Летичів, а/с №13 

Поштова адреса: 31500,                              Місцезнаходження: 31543, Хмельницької обл. 

Хмельницької область,                               Летичівський район, с.Снітівка, вул.Садова,буд.2 

Летичівський район, смт. Летичів,            Банк ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК м.Київ, 

вул. Соборна, 16                                          р/р26001004925201, МФО 380548 № свідоцтва 

код ЄДРПОУ 04404548,                             платника ПДВ 200048800 від 08.06.12 

р/р________________________               ІПН 349786722114, код ЄДРПОУ 34978673 

в__________________________,             Платник єдиного податку 4 гр. 

МФО______________________,              е-mail:iiarmolenko@agroprosperis.com, 

тел. 9-14-50,                                                 тел.03857-200-92 

ел. пошта: letychivrada@ukr.net 

 

 

«Орендодавець»                                       «Орендар» 

 

________________Тисячний І.І.              _________________ Гуменний В.Г. 

 

            м.п.                                                           м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


