
 
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 грудня 2017 року                            м. Деражня                                       №  
 
   Про проведення експертної  
грошової оцінки земельної ділянки    

 
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 128 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання ТОВ «Деражня-
Млин» за вхід. № 467 від 09.11.2017 р., висновок постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з 
метою продажу земельної ділянки міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2833 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:006:0632 по вул. Миру, 80/1 в м. Деражні. 
2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити: 
- укладання договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки; 
-  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки; 
3. ТОВ «Деражня-Млин» внести авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки в 
розмірі 10 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на розрахунковий 
рахунок Деражнянської міської ради протягом п’яти днів після укладання договору про 
оплату авансового внеску.  
4. 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 
 

 
 
 
 
 



 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 грудня 2017 року                             м. Деражня                                       №  
 

 
Про проведення експертної грошової оцінки  
земельної ділянки, яка виставляється 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, п. ґ ч. 4 ст. 136 Земельного Кодексу України, висновок постійної комісії 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища з метою підготовки лотів для продажу на земельних торгах, міська 
рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Виконавчому комітету міської ради провести експертну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 0,2056 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0051 по вул. В. Соломчука в м. 
Деражні. 
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                                                                                    А.М. Ковпак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 грудня 2017 року                             м. Деражня                                       №  
 
Про  надання дозволу на розроблення технічної  
документації щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 
         На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, п. 6 розділу ІІ Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», розглянувши заяву Дзинюка Ю.М., 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. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Дзинюку Юрію Миколайовичу площею 
0,0063 га по вул. Миру, 38/2 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
здійснення комерційної діяльності з метою проведення державної реєстрації земельної 
ділянки.  
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                                                                                 А.М. Ковпак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
   грудня 2017 року                                  м. Деражня                              №  
 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища  
            
          На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 34, ст. 118 Земельного кодексу України, 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. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 30,0000 га в районі бувшого цукрового заводу м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища 
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                                                                                  А.М. Ковпак 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
   грудня 2017 року                                  м. Деражня                              №  
 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища  
            
          На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 34, ст. 118 Земельного кодексу України, 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. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 30,0000 га в районі бувшого цукрового заводу м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища 
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                                                                                  А.М. Ковпак 
 
 

 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища  
            
          На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 34, ст. 118 Земельного кодексу України, 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. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 30,0000 га в районі бувшого цукрового заводу м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища 
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                                                                                  А.М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Про внесення змін до п. 1.7 та п. 1.8 рішення міської ради  
від 06.12.2016 р. № 4 «Про надання дозволу на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»   
 

На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Земельного кодексу України, розглянувши клопотання ПАТ 
«Хмельницькобленерго», міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни до: 
1.1. п.1.7 рішення міської ради від 06.12.2016 р. № 4 «Про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме слова «вул. В. Соломчука 
(бувша вул. Заводська)» замінити словами «вул. Проскурівська» 
1.2. п.1.8 рішення міської ради від 06.12.2016 р. № 4 «Про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме слова «вул. В. Соломчука 
(бувша вул. Заводська)» замінити словами «вул. І. Зубкова»   
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                                                                                  А.М. Ковпак 



                                  
 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
   грудня 2017 року                                  м. Деражня                              №  
 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища  
            
          На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 34, ст. 118 Земельного кодексу України, 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. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 30,0000 га в районі бувшого цукрового заводу м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища 
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                                                                                  А.М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про надання в оренду земельної ділянки 
 



        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 ТОВ «Деражня-Млин» строком на 5 років  земельну ділянку площею 
0,2833 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0632 по вул. Миру, 80/1 в м. Деражні із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 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                                                                      А.М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


