
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

      березня 2021 р.                          Деражня                                               №  

 
   Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки 

  

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

відповідно до ст. 12, ст. 124 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.  Внести зміни в п. 1, п. 2,  п. 5, п. 9, п. 10, п. 14, п. 15 договору оренди земельної ділянки 

площею 12,000 га з кадастровим номером 6821589200:06:016:0002  від 22 червня 2015 р. 

укладеного з Гуцол Ларисою Петрівною, а саме виклавши його в новій редакції: 

п.1 Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну 

ділянку з кадастровий номер 6821589200:06:016:0002 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами с. Яблунівка. 

п.2 В оренду передається земельна ділянка загальною площею 12,0000 га, у тому числі 

рілля 12,0000 га. 

п.5 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить:141849.99 – (сто сорок одна 

тисяча вісімсот сорок дев’ять грн. 99 коп.) 

п.9 Орендна плата вноситься орендарем у формі грошової оплати в розмірі 5% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7092,50 (сім тисяч 

дев’яносто дві грн 50 коп.) на рік. 

п.10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної 

власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що 

заповнюються під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його 

дії. 

п.14.Земельна ділянка передається в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

П.15. Цільове призначення земельної ділянки землі сільськогосподарського призначення. 

2. 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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