
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 23 грудня 2022 року                                  Деражня                                                           № 14 

 

Про надання в оренду та  

розірвання оренди земельних ділянок  

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 116, ч. 1 ст. 122, ст. 124, пункту 21 розділу Х «Перехідних 

положень» Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяви громадян, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в оренду гр. Залізко Людмилі Михайлівні земельну ділянку площею 0,1000 

га із кадастровим номером: 6821588600:01:008:0001 із земель житлової і громадської 

забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою 

с. Шиїнці, вул. Жовтнева, 2, терміном на 5 років, із розміром орендної плати 6 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

2. Надати в оренду гр. Залізко Людмилі Михайлівні земельну ділянку площею 0,1190 

га із кадастровим номером: 6821587800:02:002:0043 із земель житлової і громадської 

забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою 

с. Літки, вул. Польова, 7а, терміном на 5 років, із розміром орендної плати 6 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Надати в оренду гр. Залізку Василю Федоровичу земельну ділянку площею 0,0800 

га із кадастровим номером: 6821589600:01:002:0015 із земель житлової і громадської 

забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою 

с. Явтухи, вул. Центральна, 37а, терміном на 5 років, із розміром орендної плати 6 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Розірвати за взаємною згодою сторін, договір оренди земельної ділянки водного 

фонду від 20.01.2004 року, укладений з Літвіном Іваном Петровичем, зареєстрований у 

Деражнянському відділі Хмельницької регіональної філії ДП Центр ДЗК, про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 20.01.2004 р. за №8 на земельну ділянку 

площею 13.5282 га, для рибогосподарських потреб, що розташована за межами с. Явтухи. 

5. Розірвати за взаємною згодою сторін, договір оренди земельної ділянки від 

20.09.2006 року, укладений з Літвіном Іваном Петровичем, зареєстрований у 

Деражнянському відділенні Хмельницької регіональної філії Центру ДЗК, про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 20.09.2006 р. за №35 на земельну ділянку 



площею 8.9746 га, кадастровий номер 6821589600:02:019:0001, для рибогосподарських 

потреб, що розташована за межами с. Явтухи. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

 
Міський голова                                                                                              Андрій КОВПАК 

 


