
 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 

11 лютого 2022 року                           Деражня                                               № 33 
 

Про розгляд питання щодо 

 припинення договорів  

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», розглянувши заяви громадян, юридичних осіб та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі від 29.05.2006 

року, укладений між Шпичинецькою сільською радою та Сащенком Олександром 

Олеговичем, зареєстрований у Деражнянському відділі Хмельницької регіональної філії ДП 

Центру ДЗК 29.05.2006 року за №18, на земельну ділянку площею 0,0055 га, кадастровий 

номер: 6821588800:03:006:0027, що розташована за адресою с. Теперівка; 

2. Припинити за взаємною згодою двох сторін, договір оренди землі №1273 від 

19.12.2012 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

ТОВ «СІГНЕТ-ПОДІЛЛЯ»,  на земельну ділянку №548 площею 1.82 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:067:0014, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із не 

витребуваної земельної частки (паю), що розташована за межами с. Божиківці (бувша 

Божиковецька сільська рада Деражнянського району) Хмельницької області, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

30.08.2010 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 03.09.2010 р. за №041075200147, на земельну ділянку №60 

площею 1,9546 га, кадастровий номер: 6821583600:03:002:0060, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Зяньківці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

30.08.2010 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 03.09.2010 р. за №041075200128, на земельну ділянку №142 



площею 3,2382 га, кадастровий номер: 6821589200:04:074:0015, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Яблунівка, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

10.06.2012 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Відділі Держкомзему у 

Деражнянському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 22.11.2012 

р. за №682158924004406, на земельну ділянку №179 площею 2,5188 га, кадастровий номер: 

6821589200:04:070:0084, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Яблунівка, у зв’язку із витребуванням земельної ділянки частки 

(паю). 

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

03.09.2010 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 06.09.2010 р. за №041075200303, на земельну ділянку №48 

площею 1,2997 га, кадастровий номер: 6821588600:02:005:0019, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

03.09.2010 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 06.09.2010 р. за №041075200322, на земельну ділянку №209 

площею 1,5491 га, кадастровий номер: 6821588600:02:034:0004, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

03.09.2010 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 06.09.2010 р. за №041075200329, на земельну ділянку №184 

площею 1,6418 га, кадастровий номер: 6821588600:02:003:0013, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

28.01.2009 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 28.12.2009 р. за №040975200067, на земельну ділянку №636 

площею 1,9899 га, кадастровий номер: 6821580800:04:063:0020, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

28.01.2009 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 28.12.2009 р. за №040975200075, на земельну ділянку №45 

площею 1,9681 га, кадастровий номер: 6821580800:04:006:0022, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 



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

28.01.2009 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 28.12.2009 р. за №040975200097, на земельну ділянку №719 

площею 1,9681 га, кадастровий номер: 6821580800:04:059:0038, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

28.01.2009 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Деражнянському 

районному відділі Хмельницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 07.12.2009 р. за №040975200161, на земельну ділянку №151 

площею 1,5082 га, кадастровий номер: 6821587800:05:013:0236, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку із 

витребуванням земельної ділянки частки (паю). 

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

10.06.2012 року, укладений між Деражнянською районною державною адміністрацією та 

Фермерським господарством «Пролісок», який зареєстрований у Відділі Держкомзему у 

Деражнянському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 22.11.2012 

р. за №682158784004403, на земельну ділянку №225 площею 1,8657 га, кадастровий номер: 

6821587800:05:013:0243, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку із витребуванням земельної ділянки частки 

(паю). 

14. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 02.11.2015 року, №72 площею 1,3507 га, кадастровий номер: 

6821583600:03:002:0067, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Зяньківці, у зв’язку з тим, що відомості про укладання такого 

договору оренди земельної ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні. 

15. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 02.11.2015 року, №68 площею 1,9681 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:063:0047, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що відомості про укладання такого 

договору оренди земельної ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні. 

16. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 02.11.2015 року, №625 площею 1,9566 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:063:0043, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що відомості про укладання такого 

договору оренди земельної ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні. 

17. Відмовити фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №1093 площею 2,6644 га, кадастровий номер: 

6821589200:06:003:0039, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Яблунівка, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821589200:06:003:0039 відсутні в Державному земельному кадастрі. 

18. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №1092 площею 2,3968 га, кадастровий номер: 

6821589200:06:003:0038, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Яблунівка, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821589200:06:003:0038відсутні в Державному земельному кадастрі. 

19. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №1102 площею 2,3968 га, кадастровий номер: 

6821589200:06:003:0042, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 



розташована за межами с. Яблунівка, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821589200:06:003:0042 відсутні в Державному земельному кадастрі. 

20. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №242 площею 1,7253 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:012:0075, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821588600:02:012:0075 відсутні в Державному земельному кадастрі. 

21. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №81 площею 2,2101 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:012:0041, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821588600:02:012:0041відсутні в Державному земельному кадастрі. 

22. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №713 площею 1,9681 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:059:0036, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що відомості про земельну ділянку з 

кадастровим номером 6821580800:04:059:0036 відсутні в Державному земельному кадастрі. 

23. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №23 площею 2,2099 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:030:0041, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821588600:02:030:0041 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

24. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №246 площею 1,7253 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:012:0129, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821588600:02:012:0129 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

25. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, на земельну ділянку №85 площею 2,2102 га, 

кадастровий номер: 6821588600:02:012:0128, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що договір оренди 

земельної ділянкиз кадастровим номером 6821588600:02:012:0128 між Деражнянською 

районною державною адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не 

укладався. 

26. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №110 площею 1,5198 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:012:0130, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821588600:02:012:0130 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

27. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 03.09.2010 року, №271 площею 1,2546 га, кадастровий номер: 

6821588600:02:018:0133, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Шиїнці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821588600:02:018:0133 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

28. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №654 площею 1,9898 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:063:0059, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 



кадастровим номером 6821580800:04:063:0059 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

29. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №629 площею 1,9680 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:063:0057, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821580800:04:063:0057 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

30. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №689 площею 1,8149 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:059:0099, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821580800:04:059:0099 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

31. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №664 площею 1,9682 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:063:0058, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821580800:04:063:0058 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

32. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №730 площею 1,8297 га, кадастровий номер: 

6821580800:04:059:0100, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821580800:04:059:0100 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

33. Відмовити Фермерському господарству «Пролісок» у розірванні договору оренди 

земельної ділянки від 28.01.2009 року, №205 площею 1,8299 га, кадастровий номер: 

6821587800:05:013:0273, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що договір оренди земельної ділянкиз 

кадастровим номером 6821587800:05:013:0273 між Деражнянською районною державною 

адміністрацією та Фермерським господарством «Пролісок» не укладався. 

34. 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 


