
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 23  грудня 2022 року                                 Деражня                                                           № 15 

  

Про  розгляд звернення  

ТОВ "ГЕРРОМ Інвест-Україна" 

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 116, ст. 124, підпункт.1 пункту 27 розділу Х «Перехідних 

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

розглянувши звернення ТОВ "ГЕРРОМ Інвест-Україна", рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ТОВ "ГЕРРОМ Інвест-Україна" в оренду строком на 7 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 Пилипи: 

-  площею 0,9824 га, кадастровий номер: 6821588200:02:020:0003;  

-  площею 0,9648 га, кадастровий номер: 6821588200:02:014:0031.  

2. Відмовити ТОВ "ГЕРРОМ Інвест-Україна" у наданні в оренду, земельні 

ділянки із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами села Пилипи: 

-  площею 0,9600 га, кадастровий номер: 6821588200:02:020:0068;  

-  площею 1,0200 га, кадастровий номер: 6821588200:02:020:0026; 

-  площею 0,9600 га, кадастровий номер: 6821588200:02:014:0030; 

-  площею 0,9600 га, кадастровий номер: 6821588200:02:020:0065; 

-  площею 1,1400 га, кадастровий номер: 6821588200:02:020:0007; 

у зв’язку з тим, що договір оренди вважаються поновленими на один рік без 

волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення 

договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, 

суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування 

земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану, до набрання 

чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель", щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, 

комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також 



земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду 

органами місцевого самоврядування. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

                                                                                                                                 
Міський голова                                                                                                   Андрій КОВПАК 


