
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ № ___
16 липня 2021 року                      11 сесія 8 скликання

Про внесення змін до договору оренди землі
 та укладення додаткової угоди 

   Розглянувши  заяву  директора  ТОВ  «Селищанське»  Сергєєва  В.В.,  від
14.07.2021 р. про надання згоди на укладення додаткової  угоди до договору
оренди  землі,  керуючись  ст..26,60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст..12, Земельного кодексу України, ст.30 Закону
України «Про оренду землі», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

          1.  Укласти  додаткову  угоду  до  договору  оренди  землі  від
__________№________, земельної ділянки площею 3,1242  га (кадастровий
номер  0524587900:01:001:0166),  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва.   

2. Внести  зміни  до  договору  оренди  землі  від_________№________,
відповідно до додатка №1 

3.Доручити  сільському  голові  Августовичу  Б.І.,  підписати  додаткову
угоду до договору оренди землі від_________№_________.
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на____________.

     Сільський голова                                              Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток №1

ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору оренди земельної ділянки

с. Селище            ____________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ  –  Лука-Мелешківська  Об’єднана  територіальна  громада  в
особі Августовича Богдана Івановича  та ОРЕНДАР –  ТОВ «Селищанське» в особі
директора Сергєєва Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану
додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки про наступне:

1. Орендодавець  та  Орендар  за  взаємною  згодою  сторін  дійшли  згоди  замінити  в
договорі оренди  слова “Яришівська сільська рада” на слова “Орендодавець” Лука-
Мелешківська Об’єднана територіальна громада.  земельна ділянка площею 3,1242 га
ріллі, кадастровий номер 0524587900:01:001:0166.

2. Також сторони дійшли згоди змінити розмір орендної плати 12% від нормативної
грошової  оцінки  земельної  ділянки  та  продовжити  дію  договору  до  31.12.2030  року.
Оподаткування орендної плати здійснюється згідно податкового кодексу України.

3. Орендар  має  право  здавати   вищевказану  земельну  ділянку  в  суборенду  з
письмового дозволу Орендодавця.

Зобов'язання змінені даним додатком до договору, набирають чинність після підписання
її сторонами та державної реєстрації.

Ця  додаткова  угода  складена  у  двох  автентичних  примірниках,  що  мають  однакову
юридичну  силу  по  одному  для  кожної  із  Сторін  і  є  невід'ємною  частиною  договору
оренди.

5. Реквізити та підписи Сторін:

Орендодавець Орендар
Лука-Мелешківська ОТГ
23234, Вінницька область, 
Вінницький р-н., с. Лука-Мелешківська,
вул. Центральна, 2 
Р/р UA 388999980334169812000002830
в ГУК у Вінницькій області

ТОВ «Селищанське»  
Тиврівський р-н, с. Селище, 
вул. Шевченка, 135В
код ЄДРПОУ 03734760
р/р UA113223130000026007000039651 в АТ 
"УКРЕКСІМБАНК" м. Київ
МФО 300023
тел. 3-61-36, тел/факс. 3-63-95

Голова                             Августович Б.І. Директор _____________Сергєєв В.В.


