
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
25 травня 2021 року                        Деражня                                               №16  
                                                                                   
   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 рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 26 «Про  надання дозволу 
на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій редакції: 
1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Державному підприємству  «Летичівське 
лісове господарство» площею 3.407 га по вул. Козацька, 13 в м. Деражня із земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
ведення лісового господарства і пов’язаних з них послуг з метою проведення державної 
реєстрації земельної ділянки. 
2. Внести зміни до пп. 1.18. п. 1 рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 24 «Про  
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок», виклавши його в новій редакції: 
1.18. Косевич Оксані Михайлівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миру, 132, м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
3. Внести зміни до пп. 1.7. п. 1 рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 
1.7. Виділити  Смолій Марії Володимирівні в натурі (на місцевості) земельну частку  (пай) 
№ 283 з кадастровим номером 6821589800:03:039:0031 площею 1,9255 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на підставі рішення Деражнянського районного суду від 16.12.2020 р. справа 
за № 673/1340/20. 
4. Внести зміни до пп. 1.1. п. 1 рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 



1.1. Виділити  Реуцькому Олександру Васильовичу в натурі (на місцевості) земельну 
частку (пай) № 84 з кадастровим номером 6821581200:03:028:0026 площею 1.8382 га та 
кадастровим номером 6821581200:03:016:0029 площею 1,0675 га із земель 
сільськогосподарського призначення  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на підставі рішення Деражнянського районного суду від 07.12.2020 р. справа 
за № 673/642/20. 
5. Внести зміни до пп. 1.47. п. 1 рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 24 «Про  
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок», виклавши його в новій редакції: 
1.47. Березюк Людмилі Володимирівні орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення по 
с. Шарки, вул. Першого Травня, 1/2 з метою передачі в оренду. 
6. Внести зміни до пп. 1.25. п. 1 та пп. 5.25. п. 5 рішення міської ради від 30,04.2021 р. № 
16 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
передача у власність та постійне користування земельних ділянок», виклавши його в новій 
редакції: 
1.25. Березюку Андрію Миколайовичу площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, площею 0,6659 га з кадастровим номером 
6821588200:01:006:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність. 
5.25. Березюку Андрію Миколайовичу площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, площею 0,6659 га з кадастровим номером 
6821588200:01:006:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
7. Внести зміни до пп. 66. п. 3 рішення Кальнянської сільської ради від 29,09,1993р. № 1   
«Про хід земельної реформи та приватизації земель ради», виклавши його в новій 
редакції: 
66. Іванкову Віктору Олександровичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд; 
66. Іванкову Віктору Олександровичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства. 
 
8. 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 
 


