
                                                              

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
шістнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 
      серпня 2021 року                        Деражня                                               №  
                                                                                   
Про  внесення змін до рішень 
міської ради  
 
 На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до 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. Внести зміни до п. 1.15. рішення восьмої сесії Деражнянської міської ради від 30 
квітня 2021 р. №14 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок», а саме: словосполучення «КТП-488 по с. Маниківці» 
замінити на «КТП №488 за межами с. Маниківці»; 
2. Внести зміни до п. 1.6. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 
23 липня 2021 р. №2 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок», а саме: адресу «с. Теперівка» замінити на «с. Маниківці» ; 
3. Внести зміни до п. 1.2. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 
24 червня 2021 р. №8 «Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)», а саме: 
прізвище «Мирошніковій» замінити на «Мирошніковій»; 
4. Внести зміни до п. 1.2. рішення восьмої сесії Деражнянської міської ради від 30 
квітня 2021 р. №17 « Про  виділення земельної частки (паю)  в натурі (на місцевості)», та 
викласти в такій редакції: «Простінковій Юлії Володимирівні в натурі (на місцевості) 
земельну частку (пай) за № 13 (кадастровий номер: 6821581600:02:033:0073), площею 
3,4343 га за межами с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі рішення 
Деражнянського районного суду від 25.11.2020р. справа за № 673/822/20»; 
5. Внести зміни до п. 1. рішення 66-ої сесії Новосілецької сільської ради від 20 жовтня 
2020 р. №12 «Про затвердження технічної документації із землеустрою гр. Щерблюку 
Олександру Дмитровичу», а саме: словосполучення «технічну документацію щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» замінити  на 
«проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок»; 
6. Внести зміни до п. 1. рішення сесії Гатнянської сільської ради від 24.07.1993 р. «Про 
закріплення безоплатно у власність земельні ділянки для обслуговування жилих будинків і 
громадських будівель», а саме: населений пункт «с. Гатна» замінити  на «с. Гатна, вул. 
Щорса, 7»;   



7. Внести зміни до п.п. 1.57., 4.57. рішення дев’ятої сесії Деражнянської міської ради 
від 25.05.2021 р. №10 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання, передача у власність 
земельних ділянок», а саме: прізвище, ім’я, по батькові «Ковальчуку Андрію Ананійовичу» 
замінити  на «Ковальчуку Андрію Анатолійовичу»;   
8. Внести зміни до п. 1.40. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 
23.07.2021 р. №2 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок», а саме: слово «вулиця» замінити  на «провулок»;  
9. Внести зміни до п. 6 рішення десятої сесії Деражнянської міської ради від 04.06.2021 
р. №7 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в 
тому числі із зміною виду використання, передача у власність земельних ділянок, 
користування на умовах оренди та постійне користування земельних ділянок», виклавши п. 
6 в наступній редакції:  «Надати в оренду ПАТ “ВФ УКРАЇНА” строком на 5 років земельну 
ділянку площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821588800:04:079:0011 в  с. Шпичинці 
із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (для будівництва базової 
станції стільникового зв’язку) з орендною платою: 5 відсотків нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по Хмельницькій області до часу набрання чинності рішенням 
Деражнянської міської ради про затвердження нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок по с. Шпичинці; 12% відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки в 
рік після набрання чинності рішенням Деражнянської міської ради про затвердження 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок по с. Шпичинці.». 
10. 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 
 


