
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
29  жовтня 2021 року                                    м. Деражня                                                         № 21 

     
 

Про надання в оренду та  

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. Надати в оренду гр. Теравському Ігорю Антоновичу, Дутовій Любові Володимирівні 

та Підгурській Наталії Валеріївніземельну ділянкуплощею 0,1000 га із кадастровим номером: 

6821510100:04:001:0378із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,що розташована за 

адресою м. Деражня, вул. Б. Олійника, 24, терміном на 5 років, із розміром орендної плати 

12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

 

2. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1272 від 

19.12.2012 року, зареєстрований 20.12.2012 року за № 682158084006544, укладений між 

Деражнянською районною державною адміністрацією та ТОВ «СІГНЕТ-ПОДІЛЛЯ» 

(правонаступник ТОВ «Нью Агро Поділля»), на земельну ділянку № 576 площею 1,97 га, 

кадастровий номер: 6821580800:04:053:0034, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована за межами с. Божиківці (колишня Божиковецька сільська рада 

Деражнянського району) Хмельницької області, у зв’язку із витребуванням земельної частки 

(паю).  

 

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 
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