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                                                        УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ  
                       
17 травня 2018 року                      м. Деражня                                   № 51 

   Про вирішення земельного спору щодо меж  
земельних ділянок, які перебувають у власності 
і користуванні громадян 

 На підставі пп. 5 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ст. 158, ст. 159 Земельного кодексу 
України, розглянувши заяву Бужімової Р. Л. за вхід. № 142 від 08.05.2018 р. 
про вирішення земельного спору щодо меж земельних ділянок, які 
перебувають у власності і користуванні громадян, інформацію ПП «Абрис» 
від 16.05.2018 р., висновок постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища від 16.05.2018 р.,  міськвиконком  

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати: 
- Мельник Т.П. відновити і закріпити межі земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), які належать їй на праві приватної власності, згідно Інструкції 
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом 
Держкомзему від 18.05.2010 № 376 зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 16 червня 2010 р. за  № 391/17686. 
- Бузі Н.В. відновити і закріпити межі земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка належить їй на праві приватної власності, згідно Інструкції 
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом 
Держкомзему від 18.05.2010 № 376 зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 16 червня 2010 р. за  № 391/17686.  
- Бужімовій Р. Л. розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки згідно рішення сесії міської ради № 3 від 16 травня 2017 року «Про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» у встановленому Земельним кодексом порядку. 
2. Звернути увагу Мельник Т.П., Буги Н.В. та Бужімової Р. Л., що відповідно 
до ч. 5 ст. 158 Земельного кодексу України, у разі незгоди власників землі або 



землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, спір 
вирішується судом. 
3. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В.. 

Міський голова       А. М. Ковпак 


