
                                                                
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
   25 березня 2021 р.                          Деражня                                               № 19 
                                                                                   
 
   Про надання дозволу на розроблення проекту                                                   
землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
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, висновку постійної комісії 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 20,0000 га, орієнтовною площею 2,9972 га, 
орієнтовною площею 9,5281 га, орієнтовною площею 2,2065 га, орієнтовною площею 
18,4000 га, площею 4,4401 га,  за межами с. Загінці із земель сільськогосподарського 
призначення для організації громадського пасовища. 
2. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 8,0000 га, за межами с. Зяньківці із земель 
сільськогосподарського призначення для організації громадського пасовища. 
3. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 18,0000 га, за межами с. Галузинці із земель 
сільськогосподарського призначення для організації громадського пасовища. 
4. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 5,0000 га, по с. Розсохи із земель 
сільськогосподарського призначення для організації громадського пасовища. 
5. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 5,0000 га, по с. Шпичинці із земель 
сільськогосподарського призначення для організації громадського пасовища. 
6. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 14,0000 га, орієнтовною площею 5,5000 га, по с. 
Теперівка із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища. 
7. Виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 3,2000 га, орієнтовною площею 3,1000 га, по с. 
Новосілка із земель сільськогосподарського призначення для організації громадського 
пасовища. 
 



8. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


