
!  
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят сьома сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

24 квітня 2019 року                          м.  Деражня                                     № 4  

   Про надання в оренду земельних ділянок 

   На підставі п. 34 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 124 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  
висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати в оренду:  
1.1. ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» строком на 1 рік земельну ділянку площею 
0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0715 по вул. Миру, 132/7 в м. Деражня із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної , машинобудівної та іншої промисловості з орендною платою 12 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік; 
1.2. ТОВ «КОЗАЧОК-ТМ» строком на 7 років земельну ділянку площею 0,1724 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:011:0025 по вул. Промислова, 18/6 в м. Деражня із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд з орендною 
платою 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік; 
1.3. ТОВ «КОЗАЧОК-ТМ» строком на 7 років земельну ділянку площею 0,1500 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:011:0026 по вул. Промислова, 18/8 в м. Деражня із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд з орендною 
платою 4 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік; 
1.4. ТОВ «КОЗАЧОК-ТМ» строком на 7 років земельну ділянку площею 0,4000 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:011:0027 по вул. Промислова, 18В в м. Деражня із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд з орендною 
платою 4 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік. 



1.5. АТ «Хмельницькобленерго» строком на 3 роки земельну ділянку площею 1,4947 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:018:0011 по вул. Миру, 130 в м. Деражня із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії з орендною платою 6 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки за рік. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А. та 
постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Романів В. І.). 

Міський голова                                                                        Ковпак А. М. 


