
    Проект 

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

    вересня 2021 року                       Деражня                                       № __ 
                                                                                 

Про  розгляд клопотань щодо надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

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

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 123, Земельного кодексу України, на виконання Указу 

Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів»,  

розглянувши клопотання СЛКП «ФЛОРА», висновок постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати СЛКП «ФЛОРА» дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок: 

- орієнтовною площею 10,1 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Загінці з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства; 

- орієнтовною площею 15,0 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Загінці з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства; 

- орієнтовною площею 21,0 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Загінці з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства; 

- орієнтовною площею 2,0 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Мазники з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства; 

- орієнтовною площею 6,9 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Мазники з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства; 

- орієнтовною площею 9,0 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Мазники з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства 

- орієнтовною площею 11,0 га (землі, зайняті самосійним лісом), що розташована за межами 

с. Мазники з метою подальшої передачі в постійне користування для ведення лісового 

господарства 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр 

МОЛОЧНЮК).            
                                                                                                                                 

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
 


