
                                                             УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

   грудня 2020 року                                  м. Деражня                              №  

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 

місцевості) під польовими дорогами ТОВ «Нью Агро Поділля» та 

надання в оренду земельних ділянок 

 

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

відповідно до ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 22, 371 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільгосппризначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», розглянувши клопотання ТОВ «Нью Агро 

Поділля», пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища з метою поділу земельної 

ділянки, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) під польовими дорогами із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва,  що розташовані за межами населеного пункту Деражнянської міської ради з 

метою передачі в оренду: площею 0,1408 га з кадастровим номером 6821510100:05:022:0015 та 

площею 0,1258 га з кадастровим номером 6821510100:05:022:0016. 

2. Надати в оренду ТОВ «Нью Агро Поділля» строком на 7 років земельні ділянки: площею 

0,1408 га з кадастровим номером 6821510100:05:022:0015 та площею 0,1258 га з кадастровим 

номером 6821510100:05:022:0016., що розташовані за межами населеного пункту 

Деражнянської міської ради із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з орендною платою 12 відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік. 

3. 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 


