
 
                                                            УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія 
сьомого скликання 

 
 

РІШЕННЯ 
 
16 серпня 2016 року                        м. Деражня                                            № 9 
 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок які виставляються  
для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 
            
          На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ч. ч. 2, 4, 5, 6 ст. 136 Земельного кодексу України, висновок постійної 
комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
  
1. З метою добору земельних ділянок які виставляються для продажу на земельних торгах (у 
формі аукціону) виконавчому комітету забезпечити розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в установленому законодавством порядку: 
1.1. орієнтовною площею 3,0000 га по вул. Миру в м. Деражні із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд. 
1.2. орієнтовною площею 0,5000 га по вул. Островського в м. Деражні із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд. 
1.3. орієнтовною площею 0,5000 га по вул. Миру в м. Деражні із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд.  
1.4. орієнтовною площею 0,2500 га по вул. В. Соломчука в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку. 
1.5. орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва очисних споруд . 
2. Рішення міської ради від 06.07.2016 р. № 10 «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки право оренди якої пропонується 
для продажу на земельних торгах (у формі аукціону)» та п. 1.143. рішення міської ради від 
25.05.2016 р. № 3 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» вважати такими, що втратили чинність. 
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	


