
                                                                
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ     
                                                                                                              

24 червня  2021 року                          Деражня                                              № 10 
 

  Про надання в оренду земельних ділянок  

та припинення оренди 

  

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі», висновок постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати в оренду земельну ділянку що розташовані за межами населених пунктів із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з орендною платою 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки за рік терміном на 10 років  Ковальському В’ячеславу Михайловичу площею 0,2000 

га з кадастровим номером 6821587400:04:090:0028;  

2. Розглянувши клопотання Радченка Федора Марковича  щодо  припинення  договору 

оренди  землі від 12.01.2016 року, достроково припинити, за взаємною згодою двох сторін, 

договір оренди землі, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій 

області та Радченком Федором Марковичем  від 12.01.2016 року, земельних ділянок 

розташованих за межами с. Зяньківці, загальною площею 20,2167 га: 

- площею 3.4178 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

-  площею 2.3963 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

- площею 3.8236 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0016 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

- площею 3.3523 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0014 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

- площею 2.5000 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

- площею 2.5465 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

- площею 2.1802 га із кадастровим номером 6821583600:03:053:0012 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства; 

3. Міському голові А.М. Ковпаку з гр. Радченком Ф.М. укласти додаткову угоду про 

дострокове припинення, за взаємною згодою двох сторін, до договору оренди земельних 

ділянок від 12.01.2016 року; 

4. Розглянувши клопотання Мартинюка Євгена Васильовича   щодо  припинення  

договору оренди  землі, достроково припинити дію договору, який був укладений між 



Мартинюком Є. В.  та Деражнянською районною державною адміністрацією від 12 березня 

2008 року ,зареєстрований у Деражнянському відділі ДЗК 24 квітня 2008 року за 

№040875200004, на території Волоськівської сільської ради  Деражнянського району, 

Хмельницької області, із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, кадастрові номера: 6821581200:03:038:0003, 

6821581200:03:038:0001; 

5. Міському голові Ковпаку А. М. з гр. Мартинюка Є. В. укласти додаткову угоду про 

дострокове припинення, за взаємною згодою двох сторін, до договору оренди земельних 

ділянок зареєстрований від 24.04.2008 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

Сидорук та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр Молочнюк). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
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