
 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять перша сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 01 липня 2022 року                                  Деражня                                                              № 14 

 

Про  внесення змін до рішень 

щодо земельних питань 

 

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

відповідно до Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 4. рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.11.2021 р.        

№ 18, виклавши п. 4. в наступній редакції:  

«Виділити у спільну часткову власність  по 1/2 частині: гр. Янковському Леоніду 

Станіславовичу та гр. Шулятьєвій Оксані Вікторівні в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) № 335 (2,67 га в умовних кадастрових гектарах), площею 1,7944 га згідно   

плану землекористування Гатнянської сільської ради, кадастровий номер: 

6821582000:03:026:0228, що розташована за межами населеного пункту с. Гатна із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, відповідно до рішення Деражнянського районного суду від 31.08.2021 року 

№673/1125/20.». 

2. Внести зміни до п. 1.72. рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.11.2021 

року № 12, виклавши п. 1.72. в наступній редакції:                                                                                                 

«Шинкаренко Ірині Вікторівні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду використання 

у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами                       

с. Волоське з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821581200:03:013:0027, площею 9.2619 га.» 

3. Внести зміни до п. 2. рішення сесії Деражнянської міської ради від 16.12.2021 року        

№ 20, виклавши п. 2. в наступній редакції:                                                                                                 

«Виділити Шиндеру Миколі Олексійовичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

(3,53 га в умовних кадастрових гектарах), 2,7036 га згідно плану землекористування 

Новосілецької сільської ради, кадастровий номер: 6821587800:04:019:0007, що 

розташована  за межами  населеного пункту с. Новосілка із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до 

свідоцтва про право на спадщину від 02.12.2021 року №1621» 



4. Внести зміни до п. 1.26. рішення сесії Деражнянської міської ради від 11.02.2022 

року № 29, виклавши п. 1.26. в наступній редакції: 

«Смульській Надії Сергіївні, орієнтовною площею 0,0960 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

межами м. Деражня, з метою передачі у приватну власність;» 

5. Внести зміни до п. 1.85. рішення сесії Деражнянської міської ради від 11.02.2022 

року  № 29, виклавши п. 1.85. в наступній редакції: 

«Гуменюк Антоніні Анатоліївні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність;» 

6. Внести зміни до п. 1.94. рішення сесії Деражнянської міської ради від 11.02.2022 

року № 29, виклавши п. 1.94. в наступній редакції: 

«Яшину Дмитру Миколайовичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність;» 

7. Внести зміни до п. 3. рішення сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 року         

№ 10, виклавши п. 3. в наступній редакції:                                                                                                 

«Виділити у спільну часткову власність  по 1/3 частині: гр. Березніковій Валентині 

Федорівні та гр. Безрук Оксані Олександрівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

№ 156 (4.43 га в умовних кадастрових гектарах), площею 1.4678 га кадастровий номер: 

6821581200:03:028:0048 та 1.8382 га кадастровий номер: 6821581200:03:032:0031 згідно 

плану землекористування Волоськівської сільської ради), що розташована за межами 

населеного пункту с. Волоське із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення Деражнянського 

районного суду від 23.06.2021 року №673/305/21» 

8. Внести зміни до п. 1.79. рішення сесії Деражнянської міської ради від 11.02.2022 

року № 29, а саме адресу «за межами с. Теперівка» замінити на «за межами м. Деражня». 

9. Внести зміни до п. п. 283, 300 рішення сесії Кальнянської сільської ради від 

29.19.1993 р. № 1, а саме прізвище, ім’я, по батькові: Коваль Василь Олексійович викласти 

вірно: Коваль Василь Олексович. 

 

10. 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 

 


