
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
                        2017 року                                  м. Деражня                          №  
 
Про  створення громадського пасовища 
            
         На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до ст. 34, ч. 3 ст. 83, ст. 118, п. 4 ст. 122 Земельного кодексу України, розглянувши 
неодноразові звернення жителів району Трояни в м. Деражні, висновок постійної комісії 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада  
  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 12 га із земель сільськогосподарського призначення за межами 
населеного пункту м. Деражні в районі Троянів, з метою передачі цієї земельної ділянки з 
державної власності в комунальну власність територіальної громади міста для організації 
громадського пасовища. 
2. Затвердити Положення про громадське пасовище, що додається. 
3. 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                                                                              А.М. Ковпак 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії міської ради 
                 від ________________ 20__ р. 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про громадське пасовище 

 
 
Положення про громадське пасовище розроблено з метою забезпечення потреби 

територіальної громади у випасанні худоби за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення державної власності не наданих у власність і користування, з метою сприяння 
розвитку скотарства, зокрема молочного та м’ясного поголів’я великої рогатої худоби, 
шляхом спільного використання пасовища власниками худоби, жителями району Трояни в м. 
Деражні у відповідності до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, 
Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону Україні “Про 
Державний земельний кадастр”. 

Формування громадського пасовища відбувається за вимогою жителів району Трояни в 
м. Деражні, які мають у власності худобу. Громадське пасовище формується за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення державної власності не наданих у власність і 
користування з метою його спільного використання власниками худоби. Після оформлення 
права комунальної власності територіальної громади, пасовище буде використовуватися для 
загального користування, відповідно земельний податок і орендна плата за користування 
пасовищем не буде сплачуватися. 

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання будуть 
вирішуватися в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів 

 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо потреби у створенні громадського пасовища 

в районі Трояни м. Деражні Хмельницької області 
 
№ 
з/п 

Назва населеного 
пункту 

Кількість 
садиб 

Кількість 
поголів’я 
тварин, 
гол. 

Норма 
випасу 
на 1 
голову 

Потреба у площі кормових 
угідь для створення 

громадських пасовищ, га 

1 район Трояни м. 
Деражні 

97 48 0,5 24 

 
 
 
 

 


