
                                                             

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
шістнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                                                                                                               

РІШЕННЯ 
 
27 серпня  2021 року                        Деражня                                         №15 

 
   Про  надання дозволу на розроблення технічної  
документації щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, п. 6 розділу ІІ Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», розглянувши клопотання громадян, висновок постійної комісії 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,  міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Трояк Віти Володимирівни із 
земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із кадастровим номером 
6821587400:03:001:0064, що розташована за адресою с. Слобідка, вул. Шевченка, 3; 
2. Відмовити у наданні дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Чубатому Івану 
Михайловичу із земель сільськогосподарського призначення, для ведення селянського 
(фермерського) господарства площею 25,0000 га, що розташована за межами с. Загінці, у 
зв’язку з тим що земельної ділянки в конфігурації, яка зазначена в державному акті на право 
постійного користування не існує; 
3. Відмовити у наданні дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фермерському 
господарству «Водолій В.В.» із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,6 га, що розташована за адресою м. Деражня, вул. Промислова, 
30/6, у зв’язку з невідповідністю поданих документів; 
4. Відмовити у наданні дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фермерському 
господарству «Водолій В.В.» із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,4 га, що розташована за адресою м. Деражня, вул. Промислова, 
28/3, у зв’язку з невідповідністю поданих документів; 
 



5.   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 


