
 

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
шістнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 
      серпня 2021 рік                             Деражня                                               №  
 
   Про передачу в оренду та припинення оренди 
земельних ділянок  
            
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 116, ст. 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду 
землі», заяв громадян та висновку постійної комісії міської ради з питань містобудування, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати фермерському господарству «ГУТА-К» в користування, на умовах оренди 
строком на 5 років із орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки, земельні 
ділянки із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами села Гута: 
-  площею 1,8396 га, кадастровий номер: 6821581200:03:043:0003;  
-  площею 1,8382 га, кадастровий номер: 6821581200:03:032:0019.  
2. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1318 від 19.12.2012 
року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та ТОВ «СІГНЕТ-
ПОДІЛЛЯ»,  на земельну ділянку №780 площею 2.73 га, кадастровий номер: 
6821580800:04:053:0034, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 
невитребуваної земельної частки (паю), що розташована за межами с. Божиківці (колишня 
Божиковецька сільська рада Деражнянського району) Хмельницької області, у зв’язку із 
витребуванням земельних часток (паїв).  
3. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі від 20.07.2009 року, 
укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та Вовковинською 
Надією Миколаївною, зареєстрований у Деражнянському відділі ДЗК 23.07.2009 за 
№040975200009, на земельну ділянку площею 11.8293 га, кадастровий номер: 
6821581200:03:063:0001, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами с. Волоське.  
4. Відмовити Базалівській Альоні Анатоліївні  в розірванні договору оренди від 
31.01.2020 р. на земельну ділянку площею 0,0300 га, кадастровий номер: 
6821555700:01:003:0154, що розташована за адресою: вул. Радянська, 18/1, смт Лозове,  
Хмельницької області. 
5. Відмовити Базалівській Альоні Анатоліївні  в розірванні договору оренди від 
04.04.2019 р. на земельну ділянку площею 0,0050 га, кадастровий номер: 
6821555700:01:003:0029, що розташована за адресою: вул. Радянська, 18, смт Лозове,  
Хмельницької області. 
 



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 
 


