
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
 

29 жовтня 2021 року                                   м. Деражня                                                  № 16 

 

 

Про поділ та об’єднання земельних 

ділянок комунальної власності  

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 79-1, ст. 186 Земельного Кодексу України, відповідно до заяв 

громадян, висновку постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 6821585200:02:007:0005 що знаходиться за 

адресою с. Коржівці із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення з видом використання:для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що поділена на земельні ділянки: 

- площею  2,2000га з кадастровим номером 6821585200:02:007:0007; 

- площею  0,2500 га з кадастровим номером 6821585200:02:007:0006; 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 6821582000:03:004:0001 за межами 

населеного пункту с. Марківка із земель сільськогосподарського призначення з видом 

використання для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що поділена на 

земельні ділянки: 

- площею  1,1348га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0012; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0013; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0014; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0015; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0016; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0017; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0018; 

- площею  0,0004га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0002; 

- площею  0,0004га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0021; 

- площею  0,0004га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0020; 

- площею  0,0004га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0022; 

- площею  0,0004га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0019; 

- площею  0,1484га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0007; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0004; 



- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0005; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0006; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0008; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0009; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0010; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0011; 

- площею  0,1652га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0003; 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 6821581200:03:063:0001 за межами 

населеного пункту с. Волоське із земель сільськогосподарського призначення з видом 

використання для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що поділена на 

земельні ділянки: 

- площею  1,9715га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0003; 

- площею  1,9715га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0004; 

- площею  1,9715га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0005; 

- площею  1,9716га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0006; 

- площею  1,9716га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0007; 

- площею  1,9716га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0008; 

 

4. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 0,7445 га з кадастровим номером 

6821587800:04:030:0046 що знаходиться за межами с. Новосілка із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, на земельні ділянки: площею 0,3000 га, площею 

0,1200 га, площею 0,3245  га. 

 

5. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 9,8550 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0006 що знаходиться за межами с. Загінці із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання землі запасу, на земельні 

ділянки: площею 1,9710 га, площею 1,9710га, площею 1,9710га,площею 1,9710га, площею 

1,9710га. 

 

6. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 2,3058 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0012 що знаходиться за межами с. Буцневе із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання землі запасу, на земельні 

ділянки: площею 1,5058 га, площею 0,8000га. 

 

7. 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 
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