
                                                                                                

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят четверта сесія 

сьомого скликання 
 

    вересня 2020 року                               м. Деражня                                                        № 

 

   Про розгляд звернення Воронюка С. Е. та Змачинської Л. А. 

з приводу безоплатної приватизації земельних ділянок 

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», 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», висновок постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, враховуючи мотивовані відмови, які направлялися Воронюку С.Е. та 

Змачинській Л.А. за вхід. № 370, вхід. № 371 від 08.07.2020 р. та вхід. № 425, вхід. № 426 

від 10.08.2020 р. про неможливість розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, беручи до уваги, що місце розташування цих земельних ділянок є на 

землях бувшої колективної власності (нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і 

земельні частки (паї)), право комунальної власності на ці земельні ділянки не 

зареєстровано, тому, на даний час немає підстав в розроблені проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, так як це вплине на порушення прав власників сертифікатів 

на земельні частки (паї) або їх спадкоємців, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

1.1. Воронюку Сергію Едуардовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 

м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.2. Змачинській Людмилі Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 

м. Деражня  з метою передачі у власність. 

2. Відмовити у затверджені проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та наданні їх у власність: 

2.1. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:05:018:0011 в м. Деражня із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства Воронюку Сергію Едуардовичу. 

2.2. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:05:018:0011 в м. Деражня із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства Змачинській Людмилі Анатоліївні. 



3. 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                                                                     Андрій КОВПАК 


