Проект

УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьма сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
__ квітня 2021 року

м. Деражня

№ ____

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості)
На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до ст. 50, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 12,20, 22, 371,83,122,141,186,
1861 Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в
Україні», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування,
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з метою поділу
земельної ділянки, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.
Відмовити у наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):
1.1. Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на земельну ділянку площею
1,5234 га, кадастровий номер 6821510100:02:018:0000 що розташована в м. Деражня, вул.
Миру, будинок №130 зі зміною виду цільового призначення землі, та подальшою
передачею її в користування на умовах оренди, у зв’язку із невідповідністю ч.1 ст. 20
Земельного кодексу України: зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється
за проектами землеустрою щодо їх відведення;
1.2. Кравчук Зої Іванівні на земельна ділянку із земель житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться в с. Загінці, вулиця Садова, будинок 50, у
зв’язку із відсутністю: графічного матеріалу із зазначеним бажаним місцем розташування
земельної ділянки; копію документа, що посвідчує особу; правовстановлюючих документів
на будівлі і споруди (при наявності) що суперечить ст ст 79-1, 118 Земельного кодексу
України;
1.3. Кравчук Зої Іванівні на земельна ділянку із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,10 га, що
знаходиться в с. Загінці, вулиця Садова, будинок 50, у зв’язку із відсутністю: графічного
матеріалу із зазначеним бажаним місцем розташування земельної ділянки; копію

документа, що посвідчує особу; правовстановлюючих документів на будівлі і споруди (при
наявності) що суперечить ст 79-1, 118 Земельного кодексу України.
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

