
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

 
 

30  листопада 2021 року                        Деражня                                               № 20 
 

 

Про 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. Припинити договір оренди земельних ділянок від 22.01.2016 року: 

- площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0023; 

- площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0025; 

- площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0026; 

- площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0021; 

- площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0022; 

що утворилися шляхом поділу земельної ділянки площею 35,7371 га кадастровий номер 
6821583600:03:053:0008 у зв’язку з відведенням земельних ділянок в розмірі частки (паю) у 
власність членам фермерського господарства «НЕОВІК» із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення фермерського господарства.  
2. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі від 22.01.2016 року, 

укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області та Ткач 

Оксаною Вікторівною, зареєстрований у державному реєстрі речових прав03.02.2016 року за 
№13129402, на земельну ділянку площею 3.7371 га, кадастровий номер: 
6821583600:03:053:0007, для ведення фермерського господарства, що розташована за 

межами с. Зяньківці; 
3. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі від 22.01.2016 року, 

укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області та Ткач 

Оксаною Вікторівною, зареєстрований у державному реєстрі речових прав03.02.2016 року за 
№44972673, на земельну ділянку площею 30.2631 га, кадастровий номер: 
6821583600:03:053:0024, для ведення фермерського господарства, що розташована за 

межами с. Зяньківці, що утворилися шляхом поділу земельної ділянки площею 35,7371 га 
кадастровий номер 6821583600:03:053:0008; 

4. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди земельної ділянки 

№100/57-20-ДО від 22.12.2020 року, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру 
у Хмельницькій області та ТОВ «ДСК-АГРО 2015», зареєстрований у державному реєстрі 
речових прав11.01.2021 року за №40111987, на земельну ділянку площею 7.1452 га, 

кадастровий номер: 6821583600:03:016:0018, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами с. Зяньківці. 



5. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди земельної ділянки 

№40/57-20-ДО від 21.07.2020 року, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру 
у Хмельницькій області та ТОВ «ДСК-АГРО 2015», зареєстрований у державному реєстрі 

речових прав31.07.2020 року за №37633666, на земельну ділянку площею 12.6813 га, 
кадастровий номер: 6821589200:04:048:0001, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами с. Яблунівка. 

6. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди земельної ділянки 

№16/57-16-ДО від 02.11.2016 року, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру 
у Хмельницькій області та Пуцелеєм Миколою Антоновичем, зареєстрований у державному 

реєстрі речових прав16.11.2016 року за №17450145, на земельну ділянку площею 9.7998 га, 
кадастровий номер: 6821584800:02:001:0027, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами с. Копачівка. 

7. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди земельної ділянки 

№15/57-16-ДО від 02.11.2016 року, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру 
у Хмельницькій області та Пуцелеєм Миколою Антоновичем, зареєстрований у державному 

реєстрі речових прав16.11.2016 року за №17451117, на земельну ділянку площею 10.8097 га, 
кадастровий номер: 6821584800:02:003:0003, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована за межами с. Копачівка. 
8. 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 


