
    Проект 

                                                              

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

     жовтня 2021 року                       Деражня                                       № __ 
 

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. 77. рішення сесії Божиковецької сільської ради народних 

депутатів від 12.08.1993 р. №1 «Про  надання земель у приватну власність жителям сіл 

сільської Ради», а саме: прізвище «Никитюк» замінити на «Нікітюк». 

2. Внести зміни до п. 1.73 рішення 11 сесії Деражнянської міської ради від                   

24.06.2021 р. № 9, а саме викласти в наступній редакції: «Березюку Анатолію 

Володимировичу, орієнтовною площею 0.3000 га, що розташована за межами с. Волоське 

із земельної ділянки  з кадастровим номером 6821581200:03:013:0023  загальною площею 

10.0404 га, в межах основної категорії земель сільськогосподарського призначення із 

земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства.». 

3. Внести зміни до пунктів 1.96., 2.96. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

25.02.2021 р. № 29, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок, передачу у власність та постійне користування земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції: «1.96. площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0201 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва з метою передачі у власність Римару Сергію Васильовичу.»; 

«2.96. Римару Сергію Васильовичу площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0201 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва.». 

4. Внести зміни до пунктів 1.93., 2.93. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

25.02.2021 р. № 29, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок, передачу у власність та постійне користування земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції: «1.93 площею 1,0500 га з кадастровим номером 

6821584000:04:102:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4500 га з кадастровим номером 

6821584000:04:076:0058 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства з метою передачі у власність Смаглюк Жанні 

Федорівні.»; «2.93 Смаглюк Жанні Федорівні площею 1,0500 га з кадастровим номером 



6821584000:04:102:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4500 га з кадастровим номером 

6821584000:04:076:0058 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства.». 

5. Внести зміни до пунктів 1.92., 2.92. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

25.02.2021 р. № 29, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок, передачу у власність та постійне користування земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції: «1.92. площею 0,4280 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0204 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства з метою передачі у власність Лавренчуку Миколі 

Андрійовичу.»; «2.92. Лавренчуку Миколі Андрійовичу площею 0,4280 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0204 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства.». 

6. Внести зміни до пунктів 1.91., 2.91. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

25.02.2021 р. № 29, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок, передачу у власність та постійне користування земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції: «1.91. площею 0,2329 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства з метою передачі у власність Бабосюк Олені 

Сидорівні.»; «2.91. Бабосюк Олені Сидорівні площею 0,2329 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства.». 

7. Внести зміни до п. 2.65. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 30.04.2021 р. 

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

земельних ділянок», а саме викласти в наступній редакції: «2.65. Карасевичу Анатолію 

Петровичу орієнтовною площею 0,35 га із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Черешенька, орієнтовною 

площею 0,30 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Черешенька з метою передачі у власність.». 

8. Внести зміни до п. 2. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

№12, «Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності», а саме викласти 

в наступній редакції: «Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею  1,9618 га з 

кадастровим номером 6821580800:04:027:0001 за межами с. Божиківці із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання - землі запасу  на земельні 

ділянки:  площею 0,4372 га, площею 1,5246  га.». 

9. Внести зміни до п. 370. рішення  сесії Божиковецької сільської ради від            

12.08.1993 р. №1, «Про надання земель у приватну власність жителям сіл сільської Ради», 

а саме: прізвище, ім’я, по батькові «Білоус Евгена Юхимівна» замінити на «Білоус Євгена 

Юхимівна». 

10. Внести зміни до п. 2. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

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

наступній редакції: «Виділити Возній Любові Михайлівні в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) №68 1,9681 га, кадастровий номер: 6821580800:04:094:0019, що розташована  

за межами  населеного пункту с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до свідоцтва про 

право на спадщину від 05.08.2021р.  № 953». 

11. Внести зміни до п. 1.52. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. 

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

числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції «Деражнянській міській раді - площею 14,0599 га з 

кадастровим номером 6821586000:02:038:0001 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, із зміною виду використання 



цільового призначення у земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими 

пасовищами». 

Долучити пункт 2.9. до рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, 

«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі 

із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», із текстом: 

«площею 14,0599 га з кадастровим номером 6821586000:02:038:0001 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, у земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами». 

12. Внести зміни до п. 1.53. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. 

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

числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», а саме 

викласти в наступній редакції «Деражнянській міській раді - площею 10,8461 га з 

кадастровим номером 6821586000:02:003:0007 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, із зміною виду використання 

цільового призначення у землі під громадські пасовища».  

Долучити пункт 2.10. до рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, 

«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі 

із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», із текстом: 

«площею 10,8461 га з кадастровим номером 6821586000:02:003:0007 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель запасу у земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами». 

13. Внести зміни до п. 1.70. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. 

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

земельних ділянок» а саме: місце розташування земельної ділянки «що розташована за 

адресою с. Галузинці» замінити на «що розташована за межами с. Галузинці». 

14. Внести зміни до п. 1.3. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 09.07.2021 р. 

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

наступній редакції: «Мельнику Віталію Івановичу в натурі (на місцевості) земельну частку 

(пай) (згідно плану землекористування Явтухівської сільської ради), площею 2,3073 га 

кадастровий номер: 6821589600:02:038:0051, що розташована  за межами  населеного 

пункту с. Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, та передати у власність згідно рішення 

Деражнянського районного суду від 02.10.2019р. справа за № 673/760/19.». 

15. Внести зміни до пунктів 1.27, 3.27 рішення сесії Деражнянської міської ради від 

15.09.2021 р. № 10, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передачу у власність земельних 

ділянок», а саме в пунктах 1.27, 3.27  прізвище «Пшеничному» замінити «Пшенишному». 

16. Внести зміни до пунктів 1.3, 3.3 рішення сесії Деражнянської міської ради від 

23.07.2021 року № 3, а саме прізвище, ім’я , по батькові «Божик Таїсі Анатолівні», замінити 

на «Божик Таїсі Анатоліївні». 

17. Внести зміни до пункту 1 рішення сесії Деражнянської міської ради від                  

24.06.2021 р. № 10, а саме прізвище, ім’я , по батькові «Ковальському В’ячеславу 

Михайловичу», замінити на «Ковальському Вячеславу Михайловичу». 

18. Відмовити Романовій Олені Анатоліївні у внесенні змін до п. 1.56. рішення  сесії 

Деражнянської міської ради від 24.06.2021 р. №9, «Про  надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме: площу «0,5000 га» 

замінити на «1,2000 га». 

19. 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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	10. Внести зміни до п. 2. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. №10, «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», а саме викласти в наступній редакції: «Виділити Возній Любові Михайлівні в натурі (на місцевос...
	11. Внести зміни до п. 1.52. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок»...
	Долучити пункт 2.9. до рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», із те...
	12. Внести зміни до п. 1.53. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок»...
	Долучити пункт 2.10. до рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. №10, «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок», із т...
	13. Внести зміни до п. 1.70. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 27.08.2021 р. №8, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» а саме: місце розташування земельної ділянки «що розташована за а...
	14. Внести зміни до п. 1.3. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 09.07.2021 р. №5, «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», а саме викласти в наступній редакції: «Мельнику Віталію Івановичу в натурі (на місцевості) зе...
	15. Внести зміни до пунктів 1.27, 3.27 рішення сесії Деражнянської міської ради від 15.09.2021 р. № 10, «Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання та передачу у власність земельн...
	16. Внести зміни до пунктів 1.3, 3.3 рішення сесії Деражнянської міської ради від 23.07.2021 року № 3, а саме прізвище, ім’я , по батькові «Божик Таїсі Анатолівні», замінити на «Божик Таїсі Анатоліївні».
	17. Внести зміни до пункту 1 рішення сесії Деражнянської міської ради від                  24.06.2021 р. № 10, а саме прізвище, ім’я , по батькові «Ковальському В’ячеславу Михайловичу», замінити на «Ковальському Вячеславу Михайловичу».
	18. Відмовити Романовій Олені Анатоліївні у внесенні змін до п. 1.56. рішення  сесії Деражнянської міської ради від 24.06.2021 р. №9, «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме: площу «0,5000 г...
	19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК).
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