
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

24 червня 2021 року                         Деражня                                               №15 
                                                                                   

 

   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.п. 1.94., 2.94.  рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 29 « Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачу у 

власність та постійне користування земельних ділянок», виклавши пункти 1.94 та 2.94 в 

новій редакції: 

«1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.94. площею 0,4048 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0140 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,1700 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0134 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,1448 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0129 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства. 

площею 0,2900 га з кадастровим номером 6821584000:01:018:0019 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність Коваль Наталії Володимирівні. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.94. Коваль Наталії Володимирівні площею 0,4048 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0140 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1700 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1448 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0129 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства. площею 0,2900 га з кадастровим номером 

6821584000:01:018:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства .» 



2. Внести зміни до рішення сесії Деражнянської міської ради від 16.10.2020 року №3 «Про  

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» п. 1.7., а саме: орієнтовною площею 0,0024 га замінити на 0,0032 га. 

3. Внести зміни до рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.04.2021 року №17 

«Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)» п. 1.1., а саме внести: 

земельної ділянки (паю) площею 2,3960 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  кадастровий номер - 6821589200:06:003:0060. 

4. Внести зміни до рішення сесії Деражнянської міської ради від 25.05.2021 року №15 

«Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності» п. 1.1., а саме: «по с. 

Загінці» замінити на: «за межами населеного пункту с. Загінці». 

5. Внести зміни до п. 1.14. рішення сесії Деражнянської міської ради від 25.05.2021 року 

№13 «Про безоплатну приватизацію земельних ділянок», а саме: 

«6821584800:02:006:0200» замінити на: «6821584800:02:060:0200». 

6. . Внести зміни до п. 215., п. 216  рішення сесії Загінецької сільської ради від 15.08.1993 

року №1 «Про приватизацію земельних ділянок», а саме вказати повністю по батькові -

Іванович. 

7. Внести зміни до п. 1.68., п. 4.68 рішення сесії Деражнянської міської ради від 25.05.2021 

року №10 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

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

саме: по батькові «Анатоліївні» замінити на: «Антонівні». 

8. Внести зміни до п. 1.2. рішення сесії Деражнянської міської ради від 25.03.2021 року 

№16 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», а саме: 

«кадастровий номер відсутній» замінити на: «кадастровий номер 

6821582800:02:017:0088». 

9. Внести зміни до п. 1.43., п 6. рішення сесії Деражнянської міської ради від 04.06.2021 

року №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», а саме: 

«ПАТ “ВФ УКРАЇНА”» замінити на: «Приватне акціонерне товариство “ВФ УКРАЇНА”»; 

«0,2000 га”» замінити на: «0,0200 га» 

 

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 
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