
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто першої сесії 

 

Летичів   

30.07.2020 р.                                                                                   № 51 

 

Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки невитребуваних 

часток (паїв) з ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 
 

28.12.2018 року укладено договір №1 оренди земельної ділянки між 

Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області та 

ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» на земельну ділянку загальною площею 33,5 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:003:0089) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Ялинівської сільської ради Летичівського району Хмельницької області.           

Відповідно до пункту 3.1. вищевказаного Договору, договір укладено 

строком на 10(десять) років до моменту отримання власником Земельного 

паю (його спадкоємцем) держаного акту (свідоцтва) на право власності на 

земельну ділянку/реєстрації права власності відповідно до чинного 

законодавства. 

Рішенням Летичівської селищної ради VІІ скликання вісімдесят третьої 

сесії від 23.01.2020р. № 28 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо організації  території земельних часток (паїв)» надано 

дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток паїв у розмірі середньої частки (паю) із земель 

сільськогосподарського призначення КСП імені Шевченка з земельної 

ділянки площею 33,50 га (кадастровий номер 6823087000:07:003:0089) - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), 

розташованої за межами с. Вербка Летичівського району Хмельницької 

області 

Рішенням Летичівської селищної ради VІІ скликання вісімдесят сьомої 

сесії від 26.05.2020р. № 55 «Про погодження проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) на території Летичівської 

селищної ради (с. Вербка) Летичівського району Хмельницької області  та 

виділення земельної частки (паю) в натурі» погоджено проект землеустрою 

щодо організації території земельних часток (паїв) на території Летичівської 

селищної ради (с. Вербка Летичівського району Хмельницької області)  з 

такими техніко-економічними показниками: 



    - кількість земельних часток (паїв) – 12; 

- вартість земельної частки (паю) – 82279,86 грн. 

Затверджено протокол розподілу земельних ділянок між власниками       

сертифікатів на право на земельну частку (пай), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, на території Летичівської селищної 

ради (с. Вербка) Летичівського району Хмельницької області.   

Згідно статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власниками земельних ділянок (паїв)», 

сільські, селищні, міські ради виступають орендодавцями невитребуваних 

земельних часток (паїв). Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані 

частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної 

сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для 

використання за цільовим призначенням на строк до дня державної 

реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у 

договорі оренди земельної ділянки. 

07.04.2020 р. Летичівською селищною радою направлявся лист за №854 

до ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» про те, що вирішення питання щодо припинення 

дії договору від 28.12.2018 року у зв’язку з витребуванням громадянами 

земельних часток (паїв), та укладення Додаткової угоди щодо припинення 

права оренди земельної ділянки буде винесено на розгляд чергової сесії 

Летичівської селищної ради. 

16.06.2020 р. Летичівською селищною радою направлявся лист за 

№1367 до ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО»  вимоги ст. 3 п. 3.1. договору №1 оренди 

земельної ділянки від 28.12.2018 року, який внесено в Державний реєстр 

речових прав 14.01.2019 року, про необхідність внесення змін до договору в 

частині укладання додаткової угоди про припинення дії вказаного договору, 

або надання згоди на поділ земельної ділянки площею 33,5000 га 

кадастровий номер 6823087000:07:003:0089. 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного 

кодексу України, статті 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст. 3 

п. 3.1. договору №1 оренди земельної ділянки від 28.12.2018 року, який 

укладений між Летичівською районною державною адміністрацією 

Хмельницької області та ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» на земельну ділянку 

загальною площею 33,5000 га (кадастровий номер 6823087000:07:003:0089) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Ялинівської сільської ради Летичівського району 

Хмельницької області, взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, селищна рада 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15


В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити  дію договору №1 оренди земельної ділянки від 

28.12.2018 року, який був укладений між Летичівською районною 

державною адміністрацією Хмельницької області та ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» 

на земельну ділянку загальною площею 33,5 га (кадастровий номер 

6823087000:07:003:0089) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована на території Ялинівської сільської ради 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку із забезпеченням 

громадян, власників земельних часток (паїв) земельними ділянками для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва як таких, що мають 

право згідно земельних сертифікатів.  

2.  Летичівській селищній раді підготувати додаткову угоду про 

припинення дії договору оренди земельної ділянки від 28.12.2018 року між 

Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області та 

ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» на земельну ділянку загальною площею 33,5 га 

(кадастровий номер 6823087000:07:003:0089) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Ялинівської сільської ради Летичівського району Хмельницької області.   

3. Здійснити державну реєстрацію додаткових угод про припинення дії 

договору оренди земельної ділянки. 

4. Виконання цього рішення покласти на начальника земельного 

відділу виконавчого комітету Летичівської 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 Грищук 

О.О.).  

 

 

 

Селищний голова                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


