
 

 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

30  листопада 2021 року                       Деражня                         № 19 
 

Про проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок 
 

           На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 12, ст. 127, ст. 128 Земельного Кодексу України,  розглянувши 
заяви громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Провести експертну грошову оцінку земельних ділянок: 

1.1. площею 0.0405 га із кадастровим номером 6821555700:01:003:0051 із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

розташованої за адресою смт. Лозове, вул. Радянська, 18; 

1.2. площею 0.0338 га із кадастровим номером 6821555700:01:003:0097 із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

розташованої за адресою смт. Лозове, вул. Радянська, 18; 

1.3. площею 1.2389 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0088із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), розташованої за адресою м. Деражня, 

вул. Миру, 126/3; 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити: 

- укладання договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 

ділянок; 

-  проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

3. Галунку Олегу Васильовичу та Галунко Ларисі Леонідівні внести авансовий внесок в 

рахунок оплати ціни земельних ділянок в розмірі 10 відсотків від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок на розрахунковий рахунок Деражнянської міської ради 

протягом десяти днів після укладання договору про оплату авансового внеску. 

4. Мендрик Наталії Михайлівні 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 десяти днів після укладання 
договору про оплату авансового внеску. 



 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 
 

 
                                                                                                                                        

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 


