
     

                                                            

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
двадцять перша сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

 

30 листопада 2021 року                    Деражня                                                 № 16 

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, 
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 сесії Деражнянської міської ради від 23.07.2021 р. № 

4, а саме викласти в наступній редакції: «Виділити Мазуренко Леоніду Анатолійовичу в 

натурі (на місцевості) земельну частку (пай) (2,67 га в умовних кадастрових гектарах), 
площею 2,2104 га (згідно плану землекористування Гатнянської сільської ради) 
кадастровий номер: 6821582000:03:026:0222 та передати у власність, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, рішення Деражнянського 

районного суду від 21.05.2021р. справа за № 673/223/21». 
2. Внести зміни до п. 1.49. рішення сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

№ 8, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» Шостацькій Надії Петрівні, а саме: площу «0,02 га» замінити на 

«0,0235 га». 
3. Внести зміни до пункту.1, та підпункту 1.13. рішення сесії Деражнянської міської 

ради від 29.10.2021 р. № 15, «Про  безоплатну приватизацію земельних ділянок», а саме 

викласти в такій редакції:  
«1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у приватну 
власність: 
1.13. Коцик Людмилі Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821585200:01:020:0059 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ». 

4. Внести зміни до п. 1.44. рішення сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

№8, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» Кошланю Анатолію Сергійовичу, а саме: місце розташування «за 
адресою с. Черешенька» замінити на «за межами населеного пункту с. Черешенька». 

5. Внести зміни до п. 1.24. рішення сесії Деражнянської міської ради від 24.06.2021 р. 

№9, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок» Свириді Інні Анатоліївні, а саме: площу «0,2000 га» замінити на «0,22 
га». 
6. Внести зміни до п. 1.12. рішення сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

№8, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» Михальчук Оксані Савеліївні, а саме: площу «0,4000 га» замінити на 
«0,64 га». 

7. Внести зміни до п. 1.25. рішення сесії Деражнянської міської ради від 24.06.2021 р. 

№9, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» Онищуку Анатолію Сергійовичу, а саме: площу «0,2000 га» замінити 

на «0,25 га». 
8. Внести зміни до п. 1.53. рішення сесії Деражнянської міської ради від 23.07.2021 р. 

№2, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» Слободянюк Аллі Василівні, а саме: площу «0,0030 га» замінити на 

«0,0031 га». 
9. Внести зміни до пунктів 1.9. та 2.9. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

29.10.2021 р. №13, а саме викласти в такій редакції:  

«1.9. Калиновському Роману Руслановичу - площею 0,2572 га з кадастровим номером 
6821580800:04:090:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 
- площею 1,5481 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0006 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у 
власність для ведення особистого селянського господарства; 
2.9. Калиновському Роману Руслановичу - площею 0,2572 га з кадастровим номером 

6821580800:04:090:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 
- площею 1,5481 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;».  
10. Внести зміни до п. 1.14., 1.15. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

09.07.2021 р. №2, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» Юшко Людмилі Дмитрівні, а саме: цільове призначення 
«для ведення особистого селянського господарства» замінити на «для індивідуального 
садівництва». 

11. Внести зміни до п.1 рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021р. № 

11, а саме викласти в наступній редакції: «Виділити Суліменко Емілії Степанівні в натурі 
(на місцевості) земельну частку (пай) №444, площею 1,4418 га згідно плану 

землекористування Гатнянської сільської ради, кадастровий номер: 
6821582000:03:026:0223, що розташована  за межами  населеного пункту с. Гатна із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, відповідно до рішення Деражнянського районного суду від 12.07.2019 року 
№673/1168/18». 

 
12. 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  
 


