
 

 

 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 31 серпня 2022 року                                   Деражня                                                           № 30 

           

Про продаж права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону земельної ділянки водного фонду разом з водним 

об’єктом, що на ній розташований 

 

 

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

відповідно до ст.ст. 12, 127, 135-139 Земельного кодексу України, п. 24 розділу Х 

Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про 

аквакультуру, рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продати право оренди, терміном на 15 (п’ятнадцять) років, земельної ділянки водного 

фонду площею 5,2342 га; цільове призначення: для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 

10.07), що розташована за межами с. Яблунівка Хмельницького району Хмельницької 

області, кадастровий номер: 6821589200:04:037:0001, разом з водним об’єктом, що на ній 

розташований, на земельних торгах у формі аукціону.  

2. Встановити стартову ціну лоту (стартовий розмір річної орендної плати за земельну 

ділянку та водний об’єкт) у сумі 3042,34 грн (три тисячі сорок дві грн. 34 коп.), що 

становить 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та річний розмір 

орендної плати за воду (водний об’єкт) -  2428 грн. 09 коп. (дві тисячі чотириста двадцять 

вісім грн. 09 коп.) ; 

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 1 відсоток від стартової ціни продажу права 

оренди земельної ділянки разом з водним об’єктом. 

4. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснити відповідно до п.5 

ст. 135 Земельного кодексу України без використання бюджетних коштів, на підставі 

договору про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону між 

Організатором торгів та Оператором земельних торгів з наступним відшкодуванням 

витрат Організатору земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються Переможцем 

земельних торгів. 

5. Дату та час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити Оператору 

земельних торгів у межах термінів, визначених ст.137 Земельного кодексу України з 

урахуванням робочого часу міської ради. 

6. Уповноважити міського голову Ковпака А.М. від імені Організатора підписати 

протокол земельних торгів, укласти договір оренди землі в комплексі з розташованим на 

ній водним об’єктом із Переможцем за результатами земельних торгів та інші документи з 

питань проведення земельних торгів у формі аукціону. 



7. Це рішення оприлюднити в газеті «Вісник Деражнянщини» та на офіційному сайті 

Деражнянськ ої міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.       

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 


