
!  
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят сьома сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

24 квітня 2019 року                                 м.  Деражня                                     № 9  

   Про проведення земельних торгів щодо земельних ділянок 
комунальної власності територіальної громади м. Деражня 
            
    На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст.ст. 135, 136, 137 Земельного кодексу України, висновку постійної 
комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок, які виставляються для продажу на земельних 
торгах (у формі аукціону), що додається. 
2. Встановити стартову ціну лотів виходячи з розміру експертних грошових оцінок: 
- земельної ділянки площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0016 по 
вул. Проскурівська в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови 228195 грн.; 
- земельної ділянки площею 0,2056 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0051 по 
вул. В. Соломчука в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови 207944 грн.  
3. Встановити значення кроку торгів у розмірі 4 відсотки стартової ціни земельної ділянки. 
4. Надати повноваження на укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які 
виставляються на земельні торги міському голові Ковпаку А. М.. 
5. Визначити виконавця земельних торгів Товарна біржа «Подільська». Земельні торги 
провести м. Деражня, вул. Миру, 37, сесійний зал Деражнянської міської ради в 
визначений законодавством термін.  
6. Це рішення оприлюднити в газеті «Вісник Деражнянщини» та на офіційному сайті 
Деражнянської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.                               
7. 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                                                                            Ковпак А. М. 



                                                                         Затверджено 
                                                                                              рішенням міської ради 

                                                                               від 24 квітня 2019 року № 9 

Перелік   
земельних ділянок, які виставляються для продажу на земельних торгах 

(у формі аукціону) 

Секретар міської ради                                                                    Сидорук В. А.

№ 
п/п

Місце 
розташування 

(адреса) земельної 
ділянки

Цільове призначення 
(функціональне 
використання)

Площ
а, га

Кадастровий номер 
земельної ділянки

вул. Проскурівська,  
м. Деражня

землі житлової та 
громадської забудови для 

будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі

0,150
0

6821510100:01:001:0016

вул. В. Соломчука, 
м. Деражня

землі житлової та 
громадської забудови для 

будівництва та 
обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку

0,205
6

6821510100:02:018:0051


