
                                                                                                       Проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

   __  вересня 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. 1.1. рішення п’ятнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 05 

серпня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», 

виклавши п. 1.1. в наступній редакції:  

«Бузі Антоніні Миколаївні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 25  

(кадастровий номер: 6821581600:02:033:0074), площею  3,7978 га, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/403/21». 

2. Внести зміни до п. 1.2. рішення п’ятнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 05 

серпня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», 

виклавши п. 1.2. в наступній редакції:  

«Сергієнко Оксані Олександрівні  в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 22  

(кадастровий номер: 6821581600:02:033:0075), площею  2,6695 га, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/405/21». 

3. Внести зміни до п. 1.3. рішення п’ятнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 05 

серпня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», 

виклавши п. 1.3. в наступній редакції:  

«Сергієнку Володимиру Петровичу  в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 2  

(кадастровий номер: 6821581600:02:033:0076), площею  2,7311 га, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/406/21». 

4. Внести зміни до п. 1.4. рішення п’ятнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 05 

серпня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», 

виклавши п. 1.4. в наступній редакції:  



«Швецю Володимиру Степановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) №323 

(кадастровий номер: 6821582000:03:026:0221), площею 2.2098 га, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до свідоцтва про право 

на спадщину від 14.07.2021р.  № 85/2021». 

5. Внести зміни до п. 1.5. рішення п’ятнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 05 

серпня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», 

виклавши п. 1.5. в наступній редакції:  

«Багрію Анатолію Степановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) №195 

(кадастровий номер: 6821580800:04:014:0104), площею 3.3457 га, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Божиківці із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 11.06.2021р. справа за № 673/411/21». 

6. Внести зміни до п. 1.28. рішення шістнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 

27 серпня 2021 р. №8 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», виклавши п. 1.28. в наступній редакції: 

«Смаглюк Лілії Іванівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що розташована за адресою с. Кальня, вул. Молодіжна з метою передачі у приватну 

власність; 

-    орієнтовною площею 0,1000 га із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Кальня з 

метою передачі у приватну власність». 

7. Внести зміни до п. 229. рішення сесії Нижнянської сільської Ради народних 

депутатів від 20.10.1993 р. №1 «Про  передання у власність земельних ділянок», а саме: 

прізвище, ім’я, по батькові «Ковальчук М.М.» замінити на «Ковальчук Микола 

Михайлович». 

8. Внести зміни до пунктів 1.71., 2.3. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

27.08.2021 р. №9 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передача у власність земельних 

ділянок», а саме: площу «0,0301 га» замінити на «0,0371 га» у зв’язку з виправленням 

технічної  помилки. 

9. 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 
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