
    Проект 

 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

       жовтня 2021 р.                           Деражня                                               № __ 
 

   Про передачу земель  

   фермерського господарства  
            

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

відповідно до ст. 12, статей 31,32, 116, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», заяв громадян та висновку постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в розмірі частки 

(паю) у власність із земель сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства, як членам фермерського господарства: 

- Климик Наталії Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 

6821583600:03:053:0023; 

- Ткачу Василю Михайловичу, площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0025; 

- Ткач Дарині Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0026; 

- Ткач Марії Михайлівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0021; 

- Ткач Марині Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0022; 

що утворилися шляхом поділу земельної ділянки площею 35,7371 га кадастровий номер 

6821583600:03:053:0008. Ділянка  площею 30.2631 га, із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0024 залишається в оренді - Ткач Оксани Вікторівни. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства: 

2.1 Климик Наталії Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 

6821583600:03:053:0023; 

2.2 Ткачу Василю Михайловичу, площею 1,0948 га, кадастровий номер 

6821583600:03:053:0025; 

2.3 Ткач Дарині Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 

6821583600:03:053:0026; 

2.4    Ткач Марії Михайлівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 6821583600:03:053:0021; 

2.5 Ткач Марині Олександрівні, площею 1,0948 га, кадастровий номер 

6821583600:03:053:0022. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
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