
Проєкт 

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 

11  лютого 2022 року                       Деражня                                               № __ 
 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) 

нерозподілених та невитребуваних земельних 

часток (паїв) та передача їх в оренду 

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 116, ст. 124 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оренду землі», рекомендацій постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)Фермерському 

господарству «ГУТА-К»,під не витребуваними земельними частками (паями): 

- площею 1,8381 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0032; 

- площею 1,8381 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0033; 

- площею 1,2532 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0034; 

- площею 2,0268 га, кадастровий номер 6821581200:03:068:0070; 

- площею 1,8382 га, кадастровий номер 6821581200:03:068:0069, 

 із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва,  що розташовані за межами населеного пункту с. 

Гута. 

2. Надати фермерському господарству «ГУТА-К» в користування, на умовах 

оренди земельні ділянки,що розташовані за межами с. Гута із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва терміном на 7 років з орендною платою 12 відсотків від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки за рік, а саме не витребувані земельні частки (паї): 

- площею 1,8381 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0032; 

- площею 1,8381 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0033; 

- площею 1,2532 га, кадастровий номер 6821581200:03:032:0034; 

- площею 2,0268 га, кадастровий номер 6821581200:03:068:0070; 

- площею 1,8382 га, кадастровий номер 6821581200:03:068:0069. 



3. Надати ФГ "АГРО-ІНВЕСТ 2021" в користування, на умовах оренди 

земельні ділянки,що розташовані за межами с. Гута із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років з орендною платою 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

за рік, а саме не витребувані земельні частки (паї): 
- площею 1,0664 га, кадастровий номер 6821581200:03:051:0385; 

- площею 0,9776 га, кадастровий номер 6821581200:03:051:0383; 

- площею 1,1350 га, кадастровий номер 6821581200:03:051:0393; 

- площею 1,3496 га, кадастровий номер 6821581200:03:051:0392. 

 

4. 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 
 


