
                                                                
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова тринадцята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
         липня 2021 року                        Деражня                                         №  

 
   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. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про оренду землі», висновку постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Розглянувши заяву Краковської Тетяни Василівни  щодо  припинення  договору оренди  
земельної ділянки від 16.03.2006 року, достроково припинити, за взаємною згодою двох 
сторін, договір оренди землі, укладений між Деражнянською районною державною 
адміністрацією та Краковською Тетяною Василівною від 16.03.2006 року, зареєстрований у 
Деражнянському відділі ХРФ Центру ДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис 16.03.2006 року за № 1,  земельних ділянок розташованих за межами с. Галузинці, 
загальною площею 25,8116 га: 
- площею 2.4192 га із кадастровим номером 6821581600:02:023:0001 із земель водного 
фонду для рибогосподарських потреб; 
- площею 3.9701 га із кадастровим номером 6821581600:02:017:0002 із земель водного 
фонду для рибогосподарських потреб; 
- площею 19.4223 га із кадастровим номером 6821581600:02:026:0002 із земель водного 
фонду для рибогосподарських потреб. 
2. Міському голові Ковпаку А. М. з гр. Краковською Т. В. укласти додаткову угоду про 
дострокове припинення, за взаємною згодою двох сторін,  договору оренди земельних 
ділянок від 16.03.2006 року. 
3. Розглянувши заяву ТОВ «НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ»  щодо  припинення  договору оренди  
землі: 
- достроково припинити, за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1234 
від 19.12.2012 року на земельну ділянку №755, площа 2.66 га, яка знаходиться за межами с. 
Божиківці, кадастровий номер: 6821580800:04:051:0011 в зв’язку з витребуванням земельної 
ділянки частки (паю); 
- достроково припинити, за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1216 
від 19.12.2012 року на земельну ділянку №815, площа 2.49 га, яка знаходиться за межами с. 
Божиківці, кадастровий номер: 6821580800:04:053:0020 в зв’язку з витребуванням земельної 
ділянки частки (паю); 
- достроково припинити, за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1413 
від 17.12.2012 року на земельну ділянку №780, площа 3.30 га, яка знаходиться за межами с. 
Новосілка, кадастровий номер: 6821587800:04:043:0027 в зв’язку з витребуванням земельної 
ділянки частки (паю); 



4. Міському голові Ковпаку А. М. з генеральним директором ТОВ «НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ» 
Кухаренком І. В.  укласти додаткову угоду про дострокове припинення, за взаємною згодою 
двох сторін,  договору оренди та акту приймання-передачі земельних ділянок за кадастровими 
номерами 6821580800:04:051:0011; 6821580800:04:053:0020; 6821587800:04:043:0027. 
5. Розглянувши заяву Куржія Віктора Петровича  щодо  припинення  договору оренди  
земельної ділянки №1 від 17.03.2002 року, відмовити в розірванні договору оренди землі, у 
зв’язку з заборгованістю по орендній платі за земельну ділянку. 
6. 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 
 


